
M A G A S I N E T  F O R  T O O N  A R M Y  N O R W A Y

Nr.1 2010/11                                                                                                               August/September 2010    

M A G Z I N E

Ny sesong, nytt håp
Hvem viser veien?

Peter Løvenkrands
”Er Mike Ashley en drittsekk?”

Sunderland AFC
Lederen for supporterklubben har talt



N e w c a s t l e  U n i t e d  F . C . N e w c a s t l e  U n i t e d  F . C .

2 3August-September 2010 MagZine   August-September 2010  

I N N H O L DD I T T  B I L D E

Aviva British Grand Prix i Gateshed var i år en del av Diamond League hvor alle verdens-stjernene 
deltar i kampen om diamanter. I finalen på 100m for menn vinner Tyson Gay 2 hundredeler foran Asafa 
Powell.
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Colo løper for å komme først 
på ballen under kampen mellom 
Newcastle United og Preston i 
forrige sesong

Foto: Alastair Ruffman 

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 og Newcastle United. FORSIDEN

16 Peter Løvenkrands
MagZine fikk audiens på treningsfeltet

10 Premier LEague kartet
Hvor spiller Newcastle den kommende sesongen?
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På’an igjen
Så er vi straks klar for avspark. I 
skrivende stund er det like over 
2 uker igjen til sesongen sparkes 
i gang. Til stor glede for mange 
og til enorm frustrasjon for alle 
fotballenkene der ute. 

Mens Newcastle spiller 1-1 
borte mot Manchester United i 
åpningskampen så er jeg på tur 
hjem fra Syd-Frankrike etter en 
ukes tur med fruen...UTEN unger. 
Lett...rettelse..sterkt solbrent og 
gjennomsyret med vin fra ulike deler 
av Rhone Valley ispedd med litt 
Champagne fra hjemmedistriktet.

Forhåpentligvis vil turen ha 
vært vellykket ettersom fruen er 
Manchester United supporter. (Ja, 
jeg visste det da jeg fridde) for det 
kan bli sure miner når Manchester 
United taper poeng på hjemmebane 
for Newcastle....igjen. 

I denne utgaven av MagZine har vi 
fått inn en god del med artikler selv 
om vi alltid ønsker oss flere. Takker 
så mye til bidragsyterne til denne 
utgaven.

Blant annet så har vi endelig fått et 
spillerintervju. Undertegnede har 

fått møte Peter Løvenkrands på 
treningsfeltet i little Benton. Det ble 
et hyggelig møte som desverre varte 
så alt for kort. 

Top Gear Newcastle United FC-
edition er tilbake. Forhåpentligvis 
vil vi fortsette med denne utover 
sesongen. Det finnes mange gromme 
biler blandt spillerne og nå som 
Premier League er et faktum så skal 
man ikke se bort fra at det dukker 
opp en og annen ny sportsbil i 
området. 

God lesing! Jeg stikker på 3 ukers 
ferie!
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-----------------------------------------------------------------
Uttrykk for meninger i artikler i MagZine står for ar-
tikkelforfatterens egen regning. TAN har ikke ansvar 
for enkeltpersoners meninger som ytres gjennom 
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støtende og krenkende.
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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    

AUGUST

Mandag 16. 21:00 (B) Manchester U Old Trafford              Billetterpå salg
Søndag 22. 14:30  (H) Aston villa  St.James’ Park  Billetter på salg 
Lørdag 28. 16:00 (B) Wolverhampton Molineux Stadium  Billettsalg fra ca. 3.august

SEPTEMBER

Lørdag 11. 16:00 (H) Blackpool  St.James’ Park  Billettsalg fra ca. 10.august
Lørdag 18. 16:00 (B) Everton  Goodison Park  Billettsalg fra ca. 17.august
Søndag 26. 17:10 (H) Stoke City  St.James’ Park  Billettsalg fra ca. 24.august

OKTOBER

Søndag 3. 14:30 (B) Manchester City City of Manchester  Billettsalg fra ca.1.september
Lørdag 16. 16:00 (H) Wigan Athletic St.James’ Park
Lørdag 23 18:30 (B) West Ham  Boleyn Ground
Søndag 31 17:00 (H) Sunderland  St.James’ Park  Mest sannsylig flyttet pga TV

NOVEMBER

Søndag 7. 14:30 (B) Arsenal  Emirates  
Onsdag 10. 20:45 (H) Blackburn  St.James’ Park
Lørdag 13. 16:00 (H) Fulham  St.James’ Park
Lørdag 20. 16:00 (B) Bolton   Reebook Stadium
Søndag 28. 14:30 (H) Chelsea  St.James’ Park

DESEMBER

Lørdag 4. 16:00 (B) West Bromwich The Hawthorns
Lørdag 11. 16:00 (H) Liverpool  St.James’ Park
Lørdag 18. 16:00 (B) Birmingham  St.Andrews
Søndag 26. 16:00 (H) Manchester City St.James’ Park
Tirsdag 28. 20:45 (B) Tottenham  White Heart Lane

Januar

Lørdag 1. 16:00 (B) Wigan   DW Stadium
Onsdag 5. 20:45 (H) West Ham  St.James’ Park
Lørdag 15. 16:00 (B) Sunderland  Stadium of Light
Lørdag 22. 16:00 (H) Tottenham  St.James’ Park

[...] det kan bli 
sure miner når 

Manchester 
United taper 

poeng på 
hjemmebane 

[...]
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L E D E R E N  H A R  O R D E T

 Nå er endelig pre-season i gang, 
og for en gangs skyld er det gøy 
å følge med på transfernytt igjen. 
Det var ikke akkurat artig å lese 
om avgangene til Beye, Martins, 
Bassong, N’Zogbia med flere da 
nedrykket var et faktum i fjor vår. 
Ei heller var det like spennende 
som vanlig å se hvem som var på 
vei inn. Ambisiøse rykter om Guti, 
Eto’o og Nilmar ble det en stopp 
på, og i stedet kunne vi lese om 
mulige overganger for tonnevis av 
Premier League-benkeslitere som 
var uønsket av sine klubber. Men 
så gikk det jo bra allikevel. Veldig 
bra.

Stallen per dags dato er altfor svak 
til å takle en tøff og lang sesong i 
Englands øverste divisjon. James 
Perch er et ubeskrevet blad som 
aldri har prøvd seg på et høyere 
nivå, mens Dan Gosling vil være 
ute til midten av sesongen. I 
tillegg har Steven Taylor blitt 
skulderskadet og mister trolig de 
ti første kampene i år. Vi trenger 
definitivt flere forsterkninger.

La oss håpe at ”frelseren” Chris 
Hughton vet hva han driver 
med, og at han får like mye ut 
av mannskapet som han gjorde i 
fjor.  Selv om Newcastle hadde 
den desidert sterkeste stallen av 
alle lagene i The Championship, 
gjorde likevel manageren vår en 
kjempejobb i å samle styrkene og 
få spillerne til å fungere igjen. Jeg 
tror ikke det er noen som helst som 
kan g

Undertegnende tør ikke å spå 
sesongen før nærmere PL-kickoff, 
men at det fort kan bli en tøff 
sesong er det liten tvil om. En 
positiv ting er imidlertid at laget 
har stor selvtillit etter å ha vunnet 
The Championship, og at spillerne 
nok kjenner hverandre veldig 
godt etter å ha spilt nærmere 60 
obligatoriske kamper sammen 
forrige sesong. Det kan bli viktig i 
år.

248 meldte seg inn i supporterklubben i debutsesongen 2009/10. I år håper vi på minst 500. Men for å klare 
det trenger vi din hjelp!

Vi har jobbet med å gi medlemmene et bedre tilbud denne sesongen helt siden nyttårsskiftet, og er vel-
dig fornøyde med å endelig ha alt i boks. Alle de konstruktive innspillene vi fikk på mail og på forumet 
ble notert og var mildt sagt gull verdt for oss. Det er nemlig ikke bare nettstedet NewUtd.no som er ”for 
supportere – av supportere”. Også i Toon Army Norway ønsker vi at brukerne selv er med på å forme vår 
fortvoksende supporterklubb.

Nye medlemsfordeler
 
Blant medlemsfordelene denne gangen finner man en god del av det samme. Medlemsbladet er grunnpi-
laren, og vil komme fem eller seks ganger i løpet av sesongen. Ølbrikke og nøkkelring med TAN-motiv er 
også med i medlemspakken. Ellers vil alle medlemmene fortsatt ha muligheten til å delta i en sesongkon-
kurranse med flotte premier, kunne delta i organiserte medlemsturer til Newcastle og på sponsede pub-
treff rundt omkring i landet.

Nytt for året er en flott Newcastle-plakat med terminliste på, vareprøve fra den svenske salgssuksessen 
Bakis (se egen artikkel...) og personaliserte medlemskort med navn og nummer. I tillegg jobber vi med å 
få på plass en deal med NUFC om å reservere kampbilletter for medlemmer, noe vi har rett til ettersom vi 
er en offisielt godkjent supportergruppering av klubben. Men her gjenstår det at NUFC holder sin del av 
avtalen. Etter nedbemanningen på grunn av nedrykket har det vært svært vanskelig med tanke på kom-
munikasjonen, så det gjenstår å se hva vi kan få til.

Vi trenger din hjelp 

Den gamle supporterklubben NUSSC hadde et lagt svakere tilbud enn oss. Likevel hadde de på sitt beste 
1500 betalende medlemmer. Toon Army Norway er helt nyoppstartet og vi trenger din hjelp for å spre or-
det om tilbudet vårt. Har du en kamerat eller bekjent på jobben som er Newcastle-supporter? Fortell ham 
om TAN og si at man enkelt kan bli medlem ved å registrere seg på NewUtd.no!
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N Y  S P O N S O RS U P P O R T E R P R AT

Sunderland-leder om 
Newcastle: - Det blir en 
kamp for å overleve
Tekst: Nordin Chena
Foto: Wikimedia Commons

MagZine-redaksjonen har 
tatt en aldri så liten prat 
med Stein Håkon Nes, 
som driver Sunderlands 
supporterklubb i Norge. 
Han stilte velvillig opp på 
et intervju og delte sine 
tanker om sesongen som 
kommer.

Sunderland åpnet sesongen veldig bra, 
men gikk på en stor formsvikt og endte 
til slutt på en respektabel 13. plass. Hva 
er dine tanker om fjoråret?
 
Både og. Pluss for innledning og 
avslutning, men 14 kamper som ga 7 
poeng ødela mye i perioden desember-
februar. Med uttelling i de kampene 
kunne det fort blitt kamp med Everton 
om 8. plassen.
 
Hva er målet foran denne sesongen? 

Usikkert nå. Gordon er ute i 6 kamper 
og vi mangler pt. Forsterkning på 
høyreback og midtstopperplass. I tillegg 
bør det inn en hurtig kantspiller på 

venstresiden. Tror det ordnes og da er vi 
fort i topp ti. Vi sier det er målet denne 
sesongen - topp 10.

Hvordan føltes det å for en gangs skyld 
å være en divisjon over Newcastle i 
ligasystemet?
 
Ikke noe spesielt i det hele tatt. Ingen 
derby i år og det er en katastrofe.

Hvordan reagerte Sunderland-fansen 
på Newcastle-opprykket? Glede over 
nye hatoppgjør, eller misnøye på grunn 
av rivalens suksess?

Også hos oss er der en del klovner som 
ønsker Newcastle til Blokksberg. Ikke 
jeg. Noen av de beste fotballminnene jeg 
har er fra Keedan-perioden som manager 
i Newcastle og spesielt 3-4-tapet borte 
i Liverpool var en opplevelse av en 
fotballkamp. Om alle tre nord-øst 
klubbene er i PL vil det øke interessen 
for fotballen og konkurranse lokalt er 
bare sunt.

Ex-Magpie Titus Bramble, som lenge 
var et mobbeobjekt blant Sunderland-
fansen mens han spilte i Newcastle, 
har nettopp blitt signert av Steve Bruce. 
Hva mener du om overgangen? Vil han 
ikke få det veldig tøft på SSOL dersom 
det butter litt imot på det sportslige med 
tanke på sin fortid?

Supportere er nok ikke så skeptisk 
til ham som til Clark og Chopra. 
Førstnevnte husker vi for skjorten 
han bar som Sunderland-spiller på en 
eller annen cup-finale der newcastle 
spilte og der t-skjorten gjorde narr av 

hans arbeidsgiver. Han ble for øvrig 
ganske raskt solgt til Fulham etter det. 
Chopra greidde jo det mesterstykket i 
08/09-sesongen å la være å score mål for 
oss på St. James. Han ble shippet ut rett 
etter det.

Bramble er fra sør og det er hans 
kvaliteter som spiller som vil bli vurdert. 
Jeg tror han kommer til å gjøre det bra.

Hvordan vil du sammenligne 
Sunderland og Newcastle sine tropper 
per dags dato?

Sunderland 10-12 plass, Newcastle 
16-18. Newacstle er for tynt besatt 
og bakover vi laget slite mot 
verdensklassespillere. Det blir en kamp 
om å overleve. 
Jeg har spådd laget en 13.plass på et 
forum (VG), men jeg hadde ærlig talt 
trodd at laget skulle få forsterkninger.
 
Bunnen av tabellen kommer til å se slik 
ut:
 
13 Newcastle
14 Fulham
15 Stoke 
16 WBA 
17 West Ham 
18 Blackburn 
19 Wigan 
20 Blackpool Bakis ny hovedsponsor på 
NewUtd.no 

 

Den svenske salgssuksessen 
Bakis har nå blitt hoved-
sponsor på våre hjemmesider. 
Denne sommeren lanseres 
produktet i Norge 
butikkhyller, og det er 
allerede mulig å kjøpe 
det i Teknikmagasinets 
forretninger. Bakis bidrar til 
en effektiv gjenopprettelse 
av væskebalansen i kroppen 
etter alkoholinntak. Løs to 
tabletter i et stort glass vann 
og drikk før du legger deg.
Salget av Bakis begynte i 
Sverige i juni 2007 og finnes 
nå i ca 1500 butikker spredd 
over hele landet. De norske 
konsumentene har vist stor 
interesse for produktet, nå 
har man altså begynt å satse 
her i landet også. 

Samarbeidsavtalen ble et faktum 
ettersom en gammel NewUtd-skribent nå 
er salgssjef i selskapet. Bakis vil stå for 
gratis vareprøver til de 200 første som 
melder seg inn i Toon Army Norway 
denne sesongen. I tillegg vil de bidra til 
større premier i medlemskonkurransen 
Fantasy League. En konkurranse i 
sesongstarten med Bakis-premier er også 
under planlegging.
Vi ønsker Bakis velkommen som 
samarbeidspartner og håper at brukerne 
på siden kan ta en titt på hva de har å 
tilby.
Besøk hjemmesiden deres på www.
bakis.com

Faksimile: www.bakis.com
Av: Nordin Chena
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P R E M I E R  L E A G U E P R E M I E R  L E A G U E

Arsenal

Aston villa

Birmingham

Blackburn

Blackpool

Bolton

Chelsea

Everton

Fulham

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Stoke

Sunderland

Tottenham

WBA

West Ham

Wigan

Wolves

5

6

9

10

4

1

1

2

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

1

1

6

7

1

1

1

2



N e w c a s t l e  U n i t e d  F . C . N e w c a s t l e  U n i t e d  F . C .

10 11August-September 2010   MagZine MagZine   August-September 2010  

N E W U T D . N O - P R O F I L E N R E I S E G U I D E
Tom Arne Stormo

Tekst: Nordin Chena
Foto: Privat

Vi har tatt en prat med 
Newcastle-supporteren 
Tom Arne Stormo. Han er 
21 år, kommer fra Eidsvoll 
og tar faglærerutdanning i 
kroppsøving i Oslo.

Når og hvordan ble du Newcastle-
supporter?
 
Nøyaktig årstall er vanskelig å 
si, men å si at det startet før Alan 
Shearers ankomst ville vært å ljuge. 
Det første jeg husker var at jeg 
besøkte en kamerat, og vi ble sittende 
å se en tippekamp. Det ene laget 
hadde kule drakter, så jeg heiet på 
dem, sannsynligvis siden kompisen 
min heia på motsatt lag. Newcastle 
vant, og deretter kunne jeg ikke bytte 
lag, da var jeg svart og hvit for alltid.
  
 
Hva er ditt høydepunkt som NUFC-
fan?
 
Mitt høydepunkt som Newcastle 
kommer fra en varm sommerdag 
på Jessheim i 2006. Newcastle var 
i Norge for å møte Lillestrøm og 
jeg dro til Jessheim stadion for å se 
de trene. Med drakt og tusj sto jeg 
klar når spillerbussen ankom, og 
spillerne skuffet ikke, den dag i dag 
henger drakta i leiligheten fullt av 
autografer. 
 
Hva forventer du av Newcastle 
denne sesongen?
 
Jeg forventer at vi ikke kommer til 
å bli pissa på en eneste kamp, jeg 

forventer å se den holdningen og 
moralen i laget som vi så forrige 
sesong, og det betyr full innsats. 
Sånn tabellmessig er jeg fornøyd 
så lenge vi unngår nedrykk, det 
viktigste i år er å vise oss supportere 
at vi har spillere som kan blø for 
drakta også i Premier League. 
 
Hvilke spillere tror du blir de 
viktigste i år?
 
Jeg tror Steve Harper og Andy 
Carroll blir viktig for oss i år. Vi er 
avhengig av å ha en god sisteskanse, 
og en naturlig målgjører. For meg 
er det ett fett om det er Andy eller 
Shola som står for måla, så lenge de 

kommer. 
 
Har du troen på nyervervelsene 
Perch og Gosling?
 
Perch har jeg bare sett noen få 
kamper av, men han virker som en 
grei engelsk spiller som gir alt. Og 
det kan være alt vi trenger i år.  
 
Gosling er et talent som jeg håper vi 
kan få mye ut av. Ikke sikkert han får 
all verdens med spilletid i år, men vi 
må snart få ut Smith, Nolan bla og da 
er det godt å ha et slikt stort talent i 
bakhånd. 

GUIDE: Fly til 
Newcastle billig i 
sesongstarten
av Nordin Chena

Takket være mange 
lavprisselskaper er det nå 
heldigvis veldig billig å 
komme seg til fotballøya 
eller til øvrige destinasjoner 
i Europa., i hvert fall fra 
østlandet I denne lille guiden 
vil vi komme med noen 
konkrete priseksempler på 
hvordan du kan fly for å se en 
av Newcastles første kamper 
på SJP denne sesongen uten 
å måtte betale mer enn en 
tusenlapp.

Fra østlandet

At Ryanair innførte en rute fra 
Rygge til Newcastle i vår ble 
naturligvis godt mottatt blant alle 
Toon-supporterne her til lands. Og 
det er ikke uten grunn. For bare 250 
kroner kan man få en tur/retur-billett, 
inkludert alle avgifter bortsett fra 
bagasje. Men da må du være kjapp på 
avtrekkeren og bestille snarest mulig, 
for prisene kan fort oppjusteres.

Newcastle – Aston Villa
søndag 22. august (Ryanair) 

Avreise : 20. aug kl 17:10 fra Rygge 
Ankomst : 19:10 
Hjemreise : 23. aug kl 19:35 
Ankomst : 21:35
 
Pris: 198,- + kortavgift (ca 50 kr) og 
eventuell bagasje (150 kr per vei) 

 
Newcastle – Blackpool
lørdag 11. september (Ryanair)

Avreise : 10. sep kl 17:10 fra Rygge 
Ankomst : 19:10 
Hjemreise : 13. sep kl 19:35 
Ankomst : 21:35
 
Pris: 824,- + kortavgift (ca 50 kr) og 
eventuell bagasje (150 kr per vei)

Det er langt mer kostbart å fly fra 
Oslo, men flere avganger daglig kan 
muligens friste de som ikke kan ta 
seg fri fra jobben. Prisen på en tur/
retur-billett ligger på ca 2000 kr med 
British Airways, men legg merke til 
at man må mellomlande på Heathrow 
i London.

Fra vestlandet

Eastern Airways flyr direkte fra 
Bergen til Newcastle, men det 
høye prisnivået gjør det faktisk mer 
økonomisk å reise innom Rygge og 
videre med Ryanair enn å ta ruten rett 

over Nordsjøen. Ulempen med denne 
billige løsningen er lengre reisetid og 
at man må overnatte på Gardermoen, 
noe som ikke akkurat er fristende.

Newcastle – Aston Villa, søndag 22. 
august (Norwegian og Ryanair)

Avreise : 20. aug 08:10 fra Bergen til 
Rygge med Norwegian
Ankomst : 09:00
 
20. aug kl 17:10 fra Rygge til 
Newcastle med Ryanair 
Ankomst 19:10
 
Hjemreise : 23. aug kl 19:35 fra 
Newcastle til Rygge
Ankomst 21:35 

Fly videre fra Rygge til Bergen 24. 
august kl 18:05 
Pris: 198,- + kortavgift 50,- + 650,- 
t/r med Norwegian + kortavgift 50,- 
= ca. 950 kr 

Eastern Airways ser ut til å være 
fullbooket til Villa-kampen, men mot 

Ryanair har gjort det superbillig å se kamp i Newcastle for østlendinger. (Foto: Ryanair)
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R E I S E G U I D E D I V E R S E
Blackpool tre uker senere kan man 
komme seg direkte til Newcastle for 
ca 3000 kroner:

Newcastle – Blackpool, lørdag 11. 
september (Eastern Airways)

Avreise : 10. sep kl 14:30 fra Bergen 
Ankomst : 16:35 
Hjemreise : 14. sep kl 11:30
Ankomst : 13:35 
Pris: 289 pund = ca 2750 kroner.

Å fly fra Stavanger er også langt 
mer kostbart enn fra østlandet, selv 
om den geografiske avstanden til 
Newacstle er mindre. Her varierer 
imidlertid prisene ganske mye. Man 
må faktisk ut med dobbelt så mye 
for å fly over og se Aston Villa-
kampen (3000 kr kr) enn man må 
betale for transport til oppgjøret mot 
Blackpool i september (1570 kr). Det 
billigste alternativet for en langhelg 
i Newcastle den første helga er å fly 
med KLM fra Sola via Amsterdam:

Newcastle – Aston Villa, søndag 22. 
august (KLM)
 
Avreise : 21. aug kl 12:30
Ankomst : kl 1635 (via Amsterdam) 

Hjemreise : 23. aug kl 16.40 
Ankomst Stavanger kl 09.00 tirsdag 

morgen (via Amsterdam) 
Pris: 1830,- via Kelkoo.no
* For hjemreise samme dag koster 
samme tur 2559 kr på Kilroy.no 
 
Newcastle – Blackpool, lørdag 11. 
september (Widerøe)

Avreise : 10. sep kl 08:10 fra 
Stavanger
Ankomst : Newcastle 09:35 
Hjemreise : 13. sep kl 13:05 
Ankomst Stavanger 14:35 

Pris: 1411,- på Wideroe.no

En annen mulighet på vestlandet er 
å reise fra Haugesund til London 
med Ryanair og videre til Newcastle 
med Easyjet. En slik rute koster 
rundt 1000 kr t/r, men få avganger 
gjør det kun mulig å få med seg 
lørdagskamper med mindre man har 
råd til å bli i England i 4-5 dager.

Fra resten av Norge
Dessverre er det ingen direkteruter til 
Newcastle nord for Bergen og Oslo. 
Det betyr at man må ut med mer 
penger til flere flyselskaper. Turer fra 
Trondheim kommer på rundt 3000 
kr med KLM via Amsterdam. Tåler 
man en overnatting kan det likevel 
være smart å benytte Rygge som 
mellomlegg for å halvere prisen til 
rundt 1500 kr.

Det samme gjelder for eksempel 
Tromsø. Er man nødt til å fly hjem 
fortest mulig koster det bortimot 
4500 kroner for en t/r-billett. Via 
Rygge med Norwegian må man bare 
ut med en brøkdel av dette, ca 1500 
kroner.

Tips:
Ikke stol blindt på søkemotorer. 

Selv om man ofte finner gode 
priser i slike, er det ofte best å søke 
“manuelt” hos selskapene du vet 
at opererer fra din by til en annen. 
Et godt eksempel på dette er disse 
rutene til Rygge som har blitt nevnt 
mange ganger i denne artikkelen. 

Bruker man f.eks. Kelkoo til å søke 
på fly fra Tromsø til Newcastle, viser 
den ikke muligheten til å fly via 
Rygge som hadde vært det desidert 
billigste alternativet.

Bestill i god tid. Prisene varierer som 
sagt mye, men de har en tendens til å 
oppjusteres mye når det nærmer seg 
avreise.

Tenk på hva billigrutene egentlig 
sparer deg. Er det egentlig verdt å 
betale 1000 kroner mindre når man 
må vente fire timer lengre, må ta buss 
i to timer for å komme til flyplassen, 
må betale for ekstra bagasje og 
ikke får mat ombord på flyet? Er du 
tålmodig og er på budsjett så bør du 
absolutt gå for selskaper som Ryanair 
og Easyjet. Er du i tidsnød og ganske 
krevende bør du se etter dyrere 
alternativer.

Eastern Airways flyr fra Bergen til Newcastle, men får stryk når det gjelder prisen. (foto: 
Eastern Airways)

1000 ganger pengene for Premier League-tittel
Av Nordin Chena

Vi har tatt en titt på hvordan bookmakerene vurderer sesongen som kommer. Og det virker ikke som at de levner 
Newcastle noen store sjanser for suksess etter comebacket til Englands gjeveste liga.

Hele ni forskjellige oddstilbydere betaler nemlig så mye som 1001 ganger innsatsen dersom Newcastle sjokkerer med 
PL-gull.  Bodog har litt mer tro på Hughtons menn og gir bare 51 i odds på at skjærene gjenopptar bedriften fra 1927.

Favorittene er naturligvis lagene som kjempet side om side i fjor, nemlig Chelsea og Manchester United, med 
henholdsvis 2.48 og 3.34 i snittodds. Deretter følger Manchester City, Arsenal, Liverpool og Tottenham.

Også når det gjelder odds på nedrykk ser det ikke så altfor lyst ut. Blackpool er spådd til å bli den største 
dumpekandidaten, og man blir ikke en rik mann om man tror at de oransje spiller i The Championship i 2011/12, noe 
oddsen på 1.29 for nedrykk gjenspeiler. West Bromwich (1.91), Wolverhampton (3.03) og Wigan (3.04) spås også en 
tøff sesong, sammen med nyopprykkede Newcastle (3.92).

Alan Shearer ble toppsocrer i Premier League i tre sesonger på rad (1994-1997), men selv om Andy Carroll har blitt 
gitt legendetrøya nr. 9, tviler bookmakerne på at det blir mange mål på unggutten denne sesongen. Alle optimister 
som ønsker å satse på ”Big Andy” kan imidlertid glede seg over å bli godt betalt – hele 81 ganger innsatsen får man 
nemlig tilbake dersom Carroll slår til skikkelig og blir mestscorende i ligaen. Shola Ameobis odds er 125.

 Favorittene er Didier Drogba, Wayne Rooney, Fernando Torres og Robin van Persie.

Bli medlem av Toon Army 12th man

Av Nordin Chena

Vår supporterklubb, Toon Army Norway, var forrige sesong offisielt godkjent av NUFC. Men det var fordi vi hadde 
20 norske medlemmer som også hadde betalt kontigenten i Toon Army 12th man, som er en engelsk fanklubb drevet 
av NUFC selv. Det kreves at vi har 20 medlemmer også denne sesongen for å beholde vår offisielle status. Derfor 
setter vi stor pris på om du melder deg og sender oss en mail med medlemsnummer til tan@newutd.no. 

En av fordelene NUFC lover ut til supporterklubbene er at man skal ha retten til å kunne reservere billetter til 
hjemmekamper. Dette er heftig etterspurt blant norske supportere, og derfor trenger vi din hjelp til å kunne tilby 
billetter til fansen her i landet.

For 20 pund (ca 200 kr) får man muligheten til å booke billetter 4 uker før de går ut på ”general sale”, i tillegg til 
nøkkelring, medlemskort og en rekke bonuskuponger med avslag som kan brukes på kampbilletter og i NUFC-
shoppen.

Meld deg inn på nufc.co.uk (http://www.nufc.co.uk/articles/20100331/toon-army-12th-man_2241122_2011252 ) og 
ikke glem å sende oss medlemsnummeret ditt etterpå!



N e w c a s t l e  U n i t e d  F . C . N e w c a s t l e  U n i t e d  F . C .

16 17August-September 2010   MagZine MagZine   August-September 2010  

S P I L L E R I N T E RV J U E T P E T E R  L Ø V E N K R A N D S
Tekst: Ole Reidar Gunnberg

Foto: Ole Reidar Gunnberg

Etter å ha mast om å få 
et intervju med noen av 

spillerne i nesten 2 sesonger 
virker det som om min kon-
takt i Newcastle United har 
fått hodet opp av doskåla 
og innsett at vi faktisk er en 
seriøs supporterklubb. Om 
det er arven etter Weiseth vi 
har vært et offer for vites ikke 
men vi har i allefall en fot 
innenfor.

 I forrige uke fikk jeg en email 
fra klubben med tilbud om et 
intervju med Peter Løvenkrands på 
treningsanlegget på Little Benton. 
Endelig! Etter mye masing gjennom 
en lang sesong var det endelig 
mulighet til å få et intervju. Jeg 
har møtt Peter og familien i noen 
minutter ved en tidligere anledning 
og har kun slått av noen ord. Denne 
gangen skulle jeg få dra ut noen ord 
om fotball. 

 Hjertet slo noen slag fortere da jeg 
parkerte inne på parkeringsplassen 
på treningsanlegget ved siden av 
Range Rovere, Bentley’er og andre 
grombiler i ”garasjen” til NUFC. På 
samme måte som sist da jeg var på 
Little Benton så kom det en mann i 
hvit skjorte og slips mot meg utenfor. 
Av utseende var det en mann man 
ikke diskuterer for mye med. Den 
gang viste han meg kjapt bort fordi 
jeg ikke hadde en tidsfestet avtale.

 Denne gangen smilte han og ønsket 
meg velkommen. Vel innenfor døra 
til ”Fort Knox” (Større vakthold der 
enn i de fleste banker) ser jeg spillere 
som går forbi mens lyden av glass 

som klirrer og biljardballer(??) som 
slo mot hverandre. Steven Taylor 
satt å leste avisen. to av unggutta 
sto å spilte biliard mens resten satt 
å snakket og leste aviser. En slitson 
hverdag de har.

 Så bar det inn på taktikkrommet og 
inn i kontoret til Chris Houghton. 
Der satt Løvenkrands. Noen små 
gloser ble utvekslet på Dansk-Norsk 
før man kjapt konkluderte med at 
dette intervjuet måtte gå på engelsk 
om jeg skulle ha en sjanse til å 
skjønne hva han sa. 

Ser du fram til å starte på en ny 
sesong igjen?

Ja. Jeg kan knapt vente.  Det har vært 
en lang sommer og det kribler i bena 
etter å få startet treningen og begynt 
å spille fotball igjen. 

Hvordan tror du det vil gå med 
Newcastle denne sesongen?

Jeg tror vi har en god nok stall til 
å kunne få gode resultater denne 
sesongen. Vi trenger kanskje et par 
nye spillere inn selv om stallen slik 
den er nå er bra. 

Realistisk sett så tror jeg vi befinner 
oss rundt midt på tabellen når 
sesongen er over. Alle sier at det er 
tøft å komme opp fra Championship 
så en plassering midt på tabellen vil 
egentlig være fantastisk.

Fikk du fulgt Danmark i VM i 
sommer?

Joda. Jeg fikk sett kampene selv om 
Danmark ikke spilte så bra som de 
gjorde i kvalifiseringen. Én seier 
holdt desverre ikke til å avansere til 
sluttspillet.

Det ble skrevet i engelsk presse 
før VM at du var blitt innkalt til 
landslaget men du avslo for å 
prioritere sesongsforberedelsene 
med Newcastle. 

Det stemmer at jeg ble innkalt til 
landslaget for å spille i VM. men 
jeg bestemte meg for ikke å reise. 
Jeg hadde en lang samtale med 
landslagstreneren om at jeg ikke følte 
det var rett for meg å si ja etter at jeg 
nettopp hadde mistet faren min.

 Etter at han døde har jeg spilt 
fotball non-stop og jeg følte at jeg 
måtte ha litt tid borte fra fotballen 
for å få klarnet hodet litt. Jeg 
ville ha sommeren til å slappe av 
sammen med familie og venner. Han 
var forståelsesfull og støttet min 
beslutning.

Familie og venner betyr en del for 
deg. Hvordan føler du at du får 
balansert hverdagen med familie 
og venner ettersom fotballen tar så 
mye tid? Du har vel fortsatt hus i 
Glasgow?

 Kona mi er fra Glasgow og det 
stemmer at vi fortsatt har hus der 
oppe. Desverre så får vi ikke så mye 
tid der oppe men vi får familie og 
venner på besøk hit ettersom det er 
enklere. Barna har tilpasset seg livet 
her og vi ønsker ikke å bryte de opp 
for mye med reising og å ta de bort 
fra vennene sine. 

Dette intervjuet 
måtte gå på engelsk 
om jeg skulle ha en 

sjanse å skjønne hva 
han sa.
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S P I L L E R I N T E RV J U E T P E T E R  L Ø V E N K R A N D S

 
Huset vårt i Glasgow ligger bare 2 
timer unna så vi reiser opp av og til 
når vi får tid.

 Den skotske dialekten fra Glasgow 
begynner nå å få litt kraftigere 
inntreden og jeg sliter litt med å 
holde følge med han. Imponerende 
at en skandinav snakker så rent 
Glaswegisk, Glad jeg har dette på 
opptak.

Hvordan oppfatter du fansen i 
Newcastle sammenlignet med 
fansen i Glasgow? Mark Viduka 
mente at fansen i Newcastle var 
ekstrem i form av roping, idolisering 
osv. 

Glasgow, etter min mening, var 
kanskje litt verre enn det er her. Men 
jeg var yngre da og det var mer fokus 
på meg som spiller der enn det er i 
Newcastle. Det at både Rangers og 
Celtig har fans i samme by gjorde at 
det av og til ble ubehagligheter ute på 
byen. 

Newcastle har bare ett lag så alle 
man møter er fokusert på kun det 
ene laget og det blir en mer positiv 
opplevelse av det.

Jeg minner han på målet han 
scorte i siste spilleminutt mot Celtic 
i den skotske cupfinalen i 2002. 
Løvenkrands ler og nikker. 

Det målet hjalp vel ikke på 
stemningen, nei.

7.august skal dere spille mot 
Rangers. Du skal opp å møte gamle 
fans. Ser du fram til det?

Ja! Definitivt. Det blir forhåpentligvis 
en fantastisk opplevelse. Jeg håper 
å få starte den kampen for det vil bli 
deilig å spille foran fansen der oppe 
igjen. 

Noen av de gamle lagkameratene 
som spiller i Glasgow?

Det er ikke mange igjen. Alan 
McGregor, keeperen, er vel den 
eneste som er igjen fra min tid. 
Enkelte i støtteelemtet er vel fortsatt 
der.

Du ble jo linket til Newcastle i den 
tiden du gikk til Rangers. Etter 
oppholdet i Rangers ble det også 
skrevet at du ble linket til Newcastle. 

 Den eneste gangen jeg ble linket til 
Newcastle var i 2000 da jeg valgte 
å gå til Rangers i stedet. Jeg hørte 
ikke noe fra Newcastle da jeg gikk til 
Schalke.

Har du møtt noen av de nye 
spillerne som er kommet til 
klubben? Gosling har vel akkurat 
ankommet?

Jada. Han er her i dag. Det var 

hyggelig å få hilst på de og jeg tror 
de kan bidra mye til klubben over de 
neste sesongene. Vi trenger det.

Du nevnte tidligere at du håpet at 
det vil komme inn noen flere spillere 
før sesongen starter. Er det noen 
spesielle posisjoner du ser for deg at 
klubben trenger å forsterke?

Spillerkontakten kommer nå inn 
på kontoret og setter seg for å følge 
intervjuet. Jeg merker at Peter blir 
litt mer formell i tonefallet og den 
skotske aksenten vannes noe ut til 
en  litt mer engelsk aksent og svaret 
blir noe utvannet med diplomatiske 
og høflige svar.

Jeg vet ikke. Jeg håper jo selvfølgelig 
på flere spillere men har ingen 
mening om hvor vi trenger å 
forsterke. Dersom vi blir å slite med 
skader så har vi behov for erstattere 
i de ulike posisjonene men om jeg 
skulle si en posisjon må det nesten 
bli i forsvaret.

Du har hatt noe kontakt med 
den danske supporterklubben til 
Newcastle så du vet litt om de. 
Hva vet du egentlig om den norske 
supporterklubben?

Peter setter seg opp og ler litt. Neeei. 
Jeg må desverre si at jeg ikke har hatt 
gleden av å møte noen fra den norske 
supporterklubben ennå men har møtt 
de danske 2 ganger. 

Jeg nevner kjapt noen ord om 
Weiseth og hvordan han drev den 
norske supporterklubben. Til og 
med spillerkontakten utbryter 
“What!??” før han unnskylder seg 
og går ut av kontoret. 

Hva med de andre danske spillerne i 
England? Har du noen kontakt med 
de?

Ja. Det er et meget godt miljø blandt 
de danske spillerne i England. 
Selv blandt de som spiller i lavere 
divisjoner. Vi har alltid hatt en god 
tone og god kontakt. Daniel Agger 
har jeg hatt mye kontakt med.

Daniel Agger har begynt å tenke 
på pensjonisttilværelsen etter 
fotballen allerede og har investert i 
restauranter osv. Har du gjort deg 
opp noen tanker om hva du gjør 
etter at kontrakten går ut om 2 år?

Peter ler igjen og setter seg mer opp 
og framoverlent i stolen.

Nei. Jeg har jo 2 år igjen av 
kontrakten så hva som skjer etter det 
må jeg vente å se an. Jeg håper på 
å spille fotball så lenge som mulig. 
Forhåpentligvis har jeg noen år igjen 
som spiller om kroppen vi. Etter 
det så får vi som familie sette oss 
sammen å se hvilke ønsker vi har 
framover.

Kona mi er meget forståelsesfull og 
vi har 2 døtre som begynner å forstå 
verden rundt seg i større grad så vi er 
flere som må tas hensyn til.

I fjor sommer gikk du 2 måneder 
uten kontrakt før du skrev under en 
3-års kontrakt. Hvordan var de 2 
månedene for deg?

Det var tungt men likevel greit på 
en måte. Det var greit å få litt ekstra 
tid med familie og venner men det 
var tungt å ikke vite hva framtiden 
ville bringe og det ble litt tyngre å 
motivere seg for å holde formen på 
topp.

Ingen visste heller hva som ville 
skje med klubben så det var ingen 
som kunne garantere meg en 
kontrakt. Shearer var manager da 
jeg forlot klubben men det var Chris 
(Houghton) som fikk meg tilbake.

5 minutter på 1 kommer 
spillerkontakten inn og sier at Peter 
har an annen avtale klokken 1 og 
om jeg vil ta bilde så kan vi ta det 
rett utenfor kontoret. Svisj-klikk-
ferdig så er Peter Løvenkrands på 
tur til neste avtale. På blokka mi 
står det fortsatt noen linjer med 
spørsmål som skulle blitt spurt. Det 
ene spørsmålet som en kamerat har 
skrevet ned på arket for meg lyser 
mot meg “Is Mike Ashley a fat-ass 
cock?!?” Kanskje ikke et spørsmål 
som burde blitt spurt selv om alle vet 
svaret.

På tur ut går jeg igjen gjennom 
oppholdsrommet med spillerne. 
Steven Taylor kommer i mot meg 
lesende på noen papirer han har i 
hånda. Han ser opp og hilser i det 
jeg går forbi. De andre spillerne ser 
bare kjapt på meg før de fordyper 
seg i aviser, biliard og darts. Steve 
Harper løfter faktisk hånden og 
smiler i det jeg passerer han. Jeg var 
da vitterligen ikke så full da jeg traff 
han sist at jeg skal har blitt husket? 

På tur ut fra parkeringsplassen kjører 
jeg forbi 2 gutter i 12-13års alderen 
som sitter i NUFC-drakta og håper 
på et glimt av idolene sine. Mens 
spillerne koser seg i luksuriøse 
omgivelser sitter de sikkert å 
tenker på hvor hardt de jobber bak 
det høye tregjerdet som omringer 
treningsfeltet. Jeg skal ikke ta fra 
dem den visjonen.

Foto: Wikipedia

Peter Løvenkrands pådrar seg en strekk i låret i kampen mot Preston i forrige 
sesong (Foto: Allastair Ruffman)
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TA N  T I P P E R  S E S O N G E N

Tekst: Fredrik Edelmann

En ny sesong står på 
trappene og venter på 
avspark. Fredrik har 
tatt en titt på lagene 
som kjemper om plassen 
øverst på tabellen og 
hvilken plassering de 
ulike lagene vil ha ved 
sesongslutt.

20. plass; Blackpool

 Se opp for; Charlie Adam. Strålende 
sesong av midtbanespilleren etter 
at han ble Blackpools dyreste 
spiller noensinne da han ble kjøpt 
for £500 000 før seriestart. Scoret 
imponerende 18 mål i ligaen (bedre 
enn alle fra NUFC) og avsluttet 
sesongen med et fantastisk frispark 
i play off finalen.  Blackpool 
er avhengig av at den kreative 
23-åringen fortsetter storspillet i 
Premier League.

 Undertegnede tippet Blackpool 
på nedrykk sist sesong, og gjør det 
igjen. Denne gangen føles det dog 
noe sikrere. Stallen virker fryktelig 
svak i Premier League-sammenheng 
med spillere som har spilt ett og to 

nivåer under. I tillegg er flere av 
spillerne som spilte dem opp borte 
siden lånene er avsluttet (blant annet 
DJ Campbell og Seamus Coleman) 
og få forsterkninger hentet inn. 

 Samtidig er det viktig å ikke under-
vurdere faktoren at de er oppe for 
første gang i Premier League, og Ian 
Holloways karismatiske lederstil som 
har ført til fantastiske resultater med 
begrensende ressurser. Defensivt 
slet de til tider i Championship, 
og det håpes nå at den israelske 
landslagsspilleren Dekel Keinan skal 
dekke hullene. Blackpool vil spille 
attraktiv fotball og med vingen David 
Vaughan, veteranspissen Ormerod 
og nevnte Adam ser det bedre ut 
offensivt. Kommer til å få inn flere 
spillere før vinduet stenger, men det 
ser fryktelig skralt ut.  

 19.plass; WBA

Se opp for; Graham Dorrans. Fikk 
sitt store gjennombrudd sist sesong. 
Kreativ og målfarlig midtbanespiller 
som også spilte sine første kamper 
for Skottland forrige sesong. West 
Ham skal ha bydd flere ganger på 
han i sommer.

 Jojo-laget fremfor noen i England 
er oppe igjen. Sist endte det med 
nedrykk etter en sesong, og det kan 
fort skje igjen. Selv med en brukbar 
keeper i Scott Carson har de slitt 
defensivt de siste sesongene og de 
mangler en spiss som kan score 
mange mål i PL. Har hentet inn den 
spanske stopperen Pablo Ibáñez, men 
ellers få nyervervelser. 

Roberto Di Matteo prøver seg for 
første gang som manager på dette 
nivået. Det kan slå ut begge veier, 
men helst skulle de nok hatt en som 
vet hva som kreves for å holde seg. 

Laget kan på sitt beste spille fin 
fotball, men det er vanskeligere å få 
til i Premier League.

18.plass; Wigan

 Se opp for; Mauro Boselli. Ble 
kjøpt inn for hele £6m før denne 
sesongen. 25-åringen scoret 32 
mål på 57 kamper for argentinske 
Estudiantes og Wigan håper han kan 
fortsette å score i Premier League. 
Fikk sin debut for det argentinske 
landslaget sist sesong, men ble ikke 
tatt med i VM-troppen. Kan danne et 
spennende spisspar med Rodallega

Roberto Martínez fortsatte ikke med 
suksessen som manager i Wigan 
etter overgangen fra Swansea.  
Laget slapp inn nest flest mål og 
scoret i gjennomsnitt under et mål 
per kamp. Før denne sesongen har 
Scharner og kaptein Melchiot forlatt 
klubben gratis, og Bramble har gått 
til Sunderland. Stopperen Antolín 
Alcaraz spilte solid for Paraguay 
i VM, men Wigan har uten tvil en 
utfordring defensivt med å erstatte 
tre faste og det er usikkert om de 
søramerikanske spillerne blir suksess 
med en gang.  I sum burde Wigan 
vært bedre forbredt og det kan fort 
ende med nedrykk.

17.plass; Wolves

Se opp for; Stephen Hunt. 
Venstrevingen har lenge vært ønsket 
av Wolves. Noe undervurdert spiller, 
men statistikken taler for seg selv; 
uten Hunt vant ikke Hull en kamp 
i ligaen forrige sesong, scoret seks 
mål og ble kåret til årets spiller der. 
Skadet i starten av denne sesongen.

Den tradisjonsrike klubben greide 
sesongs store mål å holde seg. Før 
denne sesongen har de hentet inn 

solide spillere. Steven Fletcher 
skal bidra til at Wolves ikke blir 
det minst scorende laget denne 
gangen og sammen med Kevin 
Doyle danner han et godt spisspar. 
Nevnte Hunt vil gi dem assistanse. 
Tidligere Hull stopper Steven 
Mouyokolo er lovende og sammen 
med den belgiske landslagspilleren 
Van Damme forsterker han laget 
defensivt. 

Likevel er undertegnede ikke helt 
overbevist. Forrige sesong hadde 
de stor suksess da de gikk over 
til 4-5-1. Nå må de gå tilbake til 
4-4-2 for å få plass til Fletcher. På 
den sentrale midtbanen mangler 
de kvalitetsspillere, og i forsvar 
er de avhengig av at 34 år gamle 
Jody Craddock fortsetter å levere. 
Men Wolves holder seg også i den 
vanskelig andre sesongen.

16.plass; Newcastle

Se opp for; Andy Carroll. God 
sesong av den engelske U21-spissen 
og Newcastles nye nummer ni. Ble 
17 mål i Championship. Med gode 
innlegg kommer han til å score mål i 
Premier League også.

Mange som forsvant fra NUFC før 
forrige sesong, men det virket som 
lagånden ble sterkere. Ikke gjort 
de store forsterkningene før årets 
sesong. Perch gir bredde i forsvaret, 
men usikkert om han kommer til 
å takle nivået i Premier League. 
Varierende spill for Forest sist 
sesong. Dan Gosling er skadet i flere 
måneder. Dette gjør at en skade kan 
ramme hardt. Dekningen på vingene 
er elendig og med Steven Taylors 
skade ser det heller ikke lyst ut på 
stopperplass. 

Dog kommer det nok flere spillere 

inn. Man er også avhengig av at 
mange spillere som har lite å vise 
til i Premier League leverer. Men 
det finnes også kvalitet i spillere 
som Carroll, Jonas, Enrique og en 
skadefri Barton. Newcastle holder 
seg.

15.plass; Fulham

Se opp for; Clint Dempsey. Kreativ 
og målfarlig spiller med 7 mål i 
ligaen sist sesong. 27-åringen var 
også god i VM. Kåret til den mest 
verdifulle amerikaneren i Europa 
etter innsatsen sist sesong. 

Fulham ser overhode ikke godt 
forbredt foran denne sesongen. Når 
dette skrives har Fulham ikke fått 
inn en ny hovedtrener. Aktiviteten 
på overgangsmarkedet har da heller 
ikke vært stor med kun Senderos inn 
og Smalling ut. Finnes fortsatt gode 
spillere i klubben i blant annet Duff, 
Hangeland, Schwarzer og Zamora, 
men uten mirakelmannen Hodgson 
og stor usikkerhet før seriestart kan 
Fulham fort dale noen plasser etter 
gode sesonger.

14.plass; Sunderland

Se opp for; Titus Bramble. Steve 
Bruce mener 28-åringen er hans beste 
kjøp noensinne og er sikker på at 
han blir en stor suksess i Sunderland. 
Skal ha blitt kjøpt inn for rundt £1m. 
Spennende å se om stopperen med 35 
kamper for Wigan sist sesong kan bli 
en suksess i Sunderland.

Sunderland har satset internasjonalt 
før denne sesongen. Bortsett fra 
Bramble har de hentet den unge 
belgiske keeperen Mignolet, den 
argentinske høyrebacken Angeleri 
med landskamper, egyptiske Al-
Muhammadi på lån og Paraguays 

landslagspiller Riveros (hele 50 
landskamper). 

Vanskelig å si om de vil slå til, men 
troppen har fått bedre bredde. På 
minussiden har de mistet kaptein 
Cana og skadeforfulgte Mensah, og 
førstekeeper Gordon mister de første 
månedene av sesongen pga skade 
(igjen). De er også avhengig at Bent 
holder seg skadefri og har en like god 
sesong som sist. Det er usikkert og vi 
tror det blir en plass ned.

13.plass; Bolton

Se opp for; Martin Petrov. Holder 
han seg unna skadene kan han bli 
en svært god signering for Bolton. 
31-åringens gode fot kan passe godt 
inn i et Bolton-lag med mange gode 
hodespillere, og er fortsatt målfarlige 
og skapende.  God de få gangene han 
fikk sjansen i City forrige sesong.
Bolton-fansen fikk endelig inn en 
manager de støttet da Owen Coyle 
overtok for Megson sist sesong. 
Fikk etter hver dreis på laget, og 
undertegnede tror de kan bli enda 
bedre i år. De har en solid keeper i 
Jaaskelainen. 

I forsvar er Gary Cahill tilbake 
etter skadetrøbbel og de har hentet 
inn den lovende venstrebacken 
Marcos Alonso fra Real Madrid med 
u-landskamper for Spania. Gode 
vinger i den unge sørkoreaneren 
Lee Chung-Yong, Mattew Taylor og 
nevnte Petrov. Mangler muligens 
en målscorer, selv om Kevin Davies 
også denne sesongen vil score en 
del. Bolton går inn i sesongen med 
optimisme.

12.plass; Stoke

Se opp for; Ryan Shawcross. Hatt en 
enorm utvikling etter å ha blitt hentet 
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TA N  T I P P E R  S E S O N G E N
til Stoke da de var i Championship. 
22-åringen passer godt inn i Stoke 
med sin duellkraft og innstilling. Kalt 
opp i Englands tropp forrige sesong, 
men venter fortsatt på sin første 
a-landskamp.

Stoke har gjort mye riktig etter at 
de rykket opp. Hentet inn spillere 
med Premier League-erfaring og 
utviklet flere av de som allerede var 
i klubben. Alltid vanskelig å møte, 
særlig på hjemmebane. Før denne 
sesongen har de ikke hentet inn klare 
forsterkninger, men Pulis sier han 
vil handle før vinduet lukker. Stallen 
de har nå er solid med bra dekning 
særlig i forsvar. Uten de store 
forandringene tror vi Stoke vil ende 
rundt der de endte sist, og det er det 
nok heller ikke så misfornøyde med.

11.plass; Birmingham

Se opp for; Nikola Zigic. Den 2,02 
meter høye spissen er overlegen i 
lufta. Ingen stor suksess i Valencia 
etter å ha imponert for Racing. Får 
Birmingham brukt han riktig kan 
29-åringen score mange mål. Skal ha 
kostet rundt £6m da han ble hentet 
tidlig i sommer.

Veldig god sesong for Alex McLeish 
sine gutter sist sesong. Hentet inn 
stopperne Dann og Johnson fra CCC 
og sammen mer rutinerte spillere 
som Barry Ferguson, McFadden, 
Bowyer og Stephen Carr (!) ble det 
til slutt en imponerende niendeplass. 
Foran denne sesongen har de mistet 
deres kanskje beste spillere i keeper 
Hart og selv om Foster er hentet inn, 
er de svekket på keeperplass. 

Zigic kan bli en hit, men det er 
usikkert om de samme spillerne 
vil prestere like bra i den andre 

sesongen. Det kan fort bli noen 
plasser ned på tabellen etter en god 
comback-sesong. 

10. plass; Blackburn

Se opp for; Martin Olsson. Fikk sitt 
gjennombrudd sist sesong. Fungerte 
da meget bra som venstreving. 
22-åringen fra Sverige fikk ny 
kontrakt til 2015 i sommer.

Big Sam har fått orden på Blackburn 
etter han overtok for Ince. Gode 
defensivt med solide stoppere i 
Samba og Nelson og vanskelige å slå 
hjemme på Ewood Park. Har ikke 
gjort de store utskiftene før denne 
sesongen, men har fått beholdt de 
beste spillere. Dermed kan Big Sams 
gutter kjempe om en plass midt på 
tabellen igjen.

9.plass; West Ham

Se opp for; Pablo Barrera. Vingen 
hentet inn for £4m tidligere i 
sommer. Viste gode ferdigheter i VM 
for Mexico og flere klubber skal ha 
vært ute etter 24-åringen.

En av vinnerne på 
overgangsmarkedet. Hentet inn den 
venstrebeinte midtbanespilleren 
Thomas Hitzlsperger med over 50 
landskamper or Tyskland, Piquionne 
som var på utlån til Pompey sist, 
ny manager i Avram Grant og 
nevnt Barrera. Når troppen i tillegg 
inneholder kvalitetsspillere som 
keeper Green, Upson, Parker og 
Noble bør det bli en klar forbedring 
med Avram Grant som manager.

8.plass; Aston Villa

Se opp for; Richard Dunne. Meget 
god forrige sesong etter overgangen 
å ha blitt vraket i City. Med på 

spillernes årets lag.

De siste sesongene har Villa brukt 
mye penger på sommeren, men nå 
har det vært stille. De har fortsatt 
et godt lag med spennende spillere 
fremover, men denne sesongen kan 
de få det tøffere. De kan miste Milner 
og kunne trengt forsterkninger for 
å møte konkurransen fra de andre 
lagene. Dermed kan det bli et par 
hakk ned fra i fjor, men de har 
fortsatt et godt lag.

7. plass; Everton

Se opp for; Magaye Gueye. Fransk 
u-landslagspiller som fra Strasbourg 
i sommer. 20-åringen kan spille 
både ving og spiss, og med hurtighet 
og dribleferdigheter er han et 
uromoment. God de gangene han har 
fått sjansen i treningskampene. Et 
nytt godt kjøp av Moyes?

Everton slet til tider med store 
skadeproblemer forrige sesong. Før 
denne sesongen har de ikke bukt 
mye penger, men greid å holde på 
de beste. Har dog hentet inn noen 
uerfarne spillere som Beckford, Joao 
Silva og nevnte Gueye. 

Midtbanen ser svært sterk ut og det 
rapporteres om at stortalentet Jack 
Rodwell kan gå mot en stor sesong. 
Kunne trengt en kvalitetsspiss som 
ikke var like skadeplaget som Saha, 
men det ser lovende ut for Everton. 
Trenger ikke fokuserer på Europacup 
denne sesongen.

6.plass; Liverpool

Se opp for; Joe Cole. På sitt beste 
en fantastisk spiller, men dessverre 
som kjent svært skadeplaget. Hvis 
han kan komme tilbake i toppfrom 

vil 28-åringen tilføre Liverpool sårt 
tiltrengt kreativitet.  

Vanskelig å plassere Liverpool. Kan 
Gerrard og Torres holde seg unna 
skader kan det bli CL-plass, men som 
kjent har særlig spanjolen slitt med 
dette. Spennende å se hva Hodgson 
kan få til med bedre spillere. Vi tror 
han greier en forbedring, men stallen 
virker ikke sterk nok til å komme 
tilbake blant de fire store.

5. plass; Tottenham

Se opp for; Gareth Bale. Etter å ha 
til tider slitt i Spurs var han strålende 
siste halv del av forrige sesong 
og ble månedsspiller i april. Den 
venstrebeinte 20-åringen, som både 
kan spille back og ving, kommer til å 
få mange kamper neste sesong.

Harry ”Houdini” Redknapp 
greide å få Spurs for første gang 
til Champions League. De har 
fortsatt en strålende stall. Noe stille 
i sommer, men signeringen av 
brasilianske Sandro gjør den sentrale 
midtbanen enda bedre. 

I tillegg er Keane og O’Hara tilbake 
i klubben etter lån. Også Redknapp 
vil hente flere spillere før vinduet 
stenger. Mulig en stopper kommer 
inn der de har spillere med store 
skadeproblemer. Grunnen til at det 
kan bli 5. og ikke 4. denne gangen 
er at Man City ser veldig sterke ut, 
pluss at spill i Champions League for 
første gang kan virke distraherende 
og forårsake skadeproblemer. Men 
Tottenham vil være med i kampen 
helt inn.

4. plass; Man City

Se opp for; David Silva. Et av 
de mest spennende kjøpene før 

sesongen. Teknisk, kreativ og 
målfarlig offensiv midtbanespiller. 
Den spanske landslagspilleren skal 
ha kostet rundt £25m.

City har ikke overraskende brukt 
mye penger denne sommeren. På 
papiret har de nå et strålende lag 
med (minst) dobbel dekning på alle 
plasser. Samtidig var ikke Citys 
problem sist sesong at de hadde 
for få gode spillere. Samarbeidet i 
forsvar satt ikke, og med nye spillere 
med mange forskjellige nasjonaliteter 
kan dette bli et problem på ny. De må 
i tillegg få bort de dårlige resultatene 
mot svakere motstand, men Mancinis 
tropp ser så sterk ut at det blir 
vanskelig å ikke plassere dem blant 
de fire øverste.

3.plass; Arsenal

Se opp for; Laurent Koscielny. 
Nokså ukjent fransk-polsk stopper 
Wenger skal ha brukt nesten £10m 
på. Hadde en god sesong for Lorient 
sist. En ny Vermaelen?

Godkjent sesong for Arsenal sist, 
selv om de ikke nådde helt opp. Med 
Chamakh og nevnte Koscielny er det 
håp om at vi får se et enda sterkere 
Arsenal denne sesongen. Det ser 
også ut til at Fabregas blir og at Van 
Persie er tilbake i form etter skade. 
Dessverre ser de fortsatt litt for svake 
ut til å være en tittelkandidat. De 
kunne blant annet trengt en bedre 
førstekeeper, men Arsenal får en ny 
brukbar sesong.

2.plass; Man Utd

Se opp for; Javier Hernández. 
Meksikansk spiss som har scoret 
mye mål både for klubb og landslag. 
22-åringen som scoret i VM håper å 
få sjansen for de røde djevlene nå.

Fergusons lag må alltid tas 
seriøst. Gode dekning på de fleste 
plasser og var veldig nærme i fjor. 
Undertegnede tror likevel Chelsea 
blir et lite hakk sterkere i år også. 
Man Utd kunne trengt en bedre 
sentral midtbanespiller etter at blant 
annet Carrick hadde en svak sesong 
sist. De er også helt avhenging av 
at Rooney holder seg skadefri og 
Neville bør få mindre spilletid enn 
forrige sesong, men de vil være med 
hele sesongen.

1. plass; Chelsea

Se opp for; Michael Essien. 
27-åringen er tilbake fra skade 
etter en trøblete forrige sesong. 
Med Ballack og Deco borte må den 
anvendelige spilleren være klar for 
mye spilletid.

Chelsea scoret over 100 mål forrige 
sesong og med spillere som Drogba, 
Lampard, Anelka og Malouda 
fortsatt i klubben blir det mange 
mål også denne sesongen. Mistet 
Joe Cole, men Benayoun er hentet 
inn og er ikke like skadeplaget. 
Ser solide ut over hele banen og 
forventet at de henter inn en ny solid 
midtbanespiller. Kan fort bli Chelsea 
som vinner igjen.
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N Y E  S P I L L E R E N Y E  S P I L L E R E
Tekst: Nordin Chena
Foto: Wikimedia Commons

Årets transfervindu har så 
langt vært OK for Newcastle 
sin del og noen nye spillere 
har kommet inn selv om vi 
ikke kan velge å vrake fra 
øverste hylle. Vi tar en liten 
titt på 2 av de nye ansiktene 
som blir å finnes på St.James’ 
Park denne sesongen

James Perch

James Perch kom til Newcastle 
fra Nottingham Forest sommeren 
2010 og er en anvendelig spiller 
som kan opptre både i forsvar og 
på midtbanen. Overgangssummen 
har ikke blitt offentliggjort, men 
kontraktlegnden er på 4 år. 

Født : 28.09.1985 (Mansfield)
Posisjon:  Forsvar/midtbane
Debut : -
Tidligere klubber : Nottingham 
Forest
Kamper/mål pr 15.08.10
0/0

Gikk gradene i Nottingham
 
Perch er et produkt av Nottinghams 
ungdomsakademi og fikk hele 190 
kamper for skogvokterne. Han 
startet karrieren som spiss, men ble 
flyttet ned som høyreback da hans 
defensive kvaliteter ble oppdaget. 
Han har også spilt en god del kamper 
på midtbanen og som venstreback, i 
tillegg til at det sies at han er habil i 
mål til å være utespiller.

Hjalp Forest opp fra League One 

Etter en god 2006/07-sesong mistet 
Perch plassen sin i førsteelleveren og 
ble oftest henvist til benken. Men ut 
på våren fikk han mer tillit og bidro 
til at Nottingham endte på 2.plass 
i League One og dermed sikret seg 
opprykk til The Championship. 

I sesongen etterpå ble han 
utnevnt til kaptein etter at Colin 
Calderwoon fikk sparken på grunn 
av en hårreisende start med bare fem 
poeng på de første tolv kampene. 
Nottingham, med Perch på banen 
i 37 av kampene, klarte imidlertid 
å snu trenden og endte til slutt på 
19. plass med grei avstand ned til 
nedrykksstreken.

Skadet i pre-season 

Foran 2009/10 ble Perch skadet i 
hælen , og mistet dermed lagets 

treningsleir i Portugal. Den 
daværende 23-åringen mistet dermed 
store deler av sesongåpningen. Totalt 
var han på banen i 21 kamper forrige 
sesong, inkludert Forest sitt 0-2-
tap borte mot Newcastle i mars, og 
noterte seg for to scoringer.

- Blir fantastisk for klubben
 
Chris Hughton sparte ikke på 
superlativene da handelen gikk i 
boks. “Jeg har beundret James i lang 
tid, og det er fantastisk at vi har 
sikret oss hans tjenester. Jeg er sikker 
på at han blir en fantastisk tilvekst i 
laget vårt”, skal manageren ha sagt.

“Det er fantastisk å være her. Både 
klubben og byen er massiv. Forest 
er også en storklubb, men dette er 
noe helt spesielt”, sa Perch selv da 
overgangen ble et faktum.

Dan Gosling

Født : 02.02.90 Brixham
Posisjon : Forsvar/midtbane
Debut : -
Tidligere klubber :
Plymouth, Everton
Kamper/mål pr 15.08.10 : -

Imponerte for Plymouth
 
Dan Gosling startet karrieren sin 
i Plymouth. Der gjorde han seg 
bemerket av flere storklubber i 
løpet av hans totalt 22 kamper for 
klubben. Chelsea var interesserte 
i unggutten, men til tross for at de 
inviterte ham på et treningsopphold i 
en uke, var det til slutt Everton som 
ble neste stoppested for spilleren 
som står med mange opptredener 
for aldersbestemte landslag. Der 
fikk han sin debut i desember 2008 
da Middlesbrough ble slått 1-0 på 
Riverside Stadium.
 
Kanonscoring mot Liverpool
 
Det Gosling huskes best for blant 
Everton-fansen er utvilsomt 
sin flotte scoring mot erkerival 
Liverpool i FA-cupens 4. runde 
i 2008/09-sesongen.  Målet, som 
kom to minutter før full tid i andre 
ekstraomgang, ble kåret til ”Goal of 
the season” av fansen.

I den påfølgende sesongen ble det 
mindre spilletid for den daværende 
19-åringen. Han fikk imidlertid en 
god del spilletid i både ligacupen 
og i Europa League. I mars 2010 
fikk Gosling en stygg skade da han 
støtte sammen med Hahnemann i en 
kamp mot Wolverhampton. Det ble 
fort konstatert at spilleren var ute for 
resten av sesongen.

Kontraktsforhandlinger førte ingen 
vei
 
Til tross for at Everton gjerne 
ville ha med seg Gosling videre, 
og at spilleren selv sa at han ikke 
ville spille noe annet sted enn på 
Goodison Park, ble aldri en ny 
kontrakt signert. Det rapporteres at 
Gosling hadde £8.000 i uka, men at 
Everton ville doble lønnen. 

Dette ble imidlertid bare gjort 
muntlig og ikke skriftlig. Derfor sto 
unggutten fri til å velge nytt beite da 
kontrakten gikk ut 30. juni i år, uten 
at noen trengte å betale for ham. Da 
slo Newcastle til.

Foto: Wikimedia

Foto: Wikimedia
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H VA  S K J E R . . . . . . . . I  N E W C A S T L E
SEPTEMBER

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.

AUGUST
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.

31.

- Quayside Market

Quayside Market

- Ryan Taylor 25 år

- Wesley Ngo Baheng 
20 år
- Darren Lough 20 år

- Jonny Godsmark 20år

Quayside Market

Quayside Market

NUFC-Aston villa

Quayside Market

Quayside Market

Quayside Market

- Quayside Market
- Great North Run

- Quayside Market
- NUFC - Stoke

NUFC - Blackpool

Man U - Newcastle

Wolves - Newcastle

Everton - Newcastle

Basshunter, O2
Michael Buble, Metro 
Arena
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T O P P  5 K Y R R E S  S K R Å B L I K K
Av: Christoffer Melsom
Foto: Wikimedia commons

Fotballspillere er elsket og 
hatet men mot enkelte 

spillere er hatet ekstra sterkt. 
Dette er en subjektiv liste 
over de 5 spillerne som setter 
sinnene i kok hos supportere. 
Ofte er det vel så mye hva de 
gjør utenfor banen som gjør 
at disse er så lett å hate

5. Gary Neville

Mannen med det rottelignende 
utseende har vært kaptein i en 
årrekke for klubben som mange av 
oss elsker å hate. Er en legende for 
Manchester United, men kan lett 
provosere med sin arroganse og 
konstante syting på banen. Utenfor 
banen er han kjent for å komme 
med provokasjoner, særlig mot 
Liverpoolfansen.  Han er kjent for 
blant annet å ha løpt 40 meter for å 
feire ett mål som ble scoret i siste 
liten, foran Liverpoolfansen på Old 
Trafford.  

4.Craig Bellamy
Tidligere Newcastlespiller med uvan-
lig kort hals, som er kjent for sitt 
voldsomme temperament både på og 
utenfor banen.  Forlot Newcastle et-
ter en feide med daværende manager 

Graeme Souness og har siden vært i 
uttallige klubber hvor kontroversielle 
hendelser ser ut til å forfølge han.  En 
av de mest kjente hendelsene skjedde 
da han i 2007 brukte lagkameraten 
John Arne Riise som en piñata, og 
gav rødluggen en solid dose slag 
med en golfkølle. Bellamy toppet 
dette senere ved å feire et mål med et 
golfslag. 
 
3.Ashley Cole

Er en av verdens beste venstrebacker, 
men mistet mye respekt da han 
tvang fram en overgang fra Arsenal 
til naborival Chelsea. Innrømmet 
i sin selvbiografi at han fikk sjokk 
over hvor lite Arsenal ville gi han i 
uke lønn, og hoppet rett til rivalen 
da de tilbydde mer penger. Etter 
overgangen fikk han ganske fortjent 
kallenavnet ”Cashley” Cole. I våres 
klarte han å få selv folk som ikke 
interesserer seg for fotball i mot seg, 
da det kom det fram at han hadde 
vært utro flere ganger mot sin vakre 
popartistkone, Cheryl Cole.

2.Joey Barton

Vår egen Joey Barton er en 
kontroversiell spiller, som lager 
problemer hvor enn han er. Kjent 
for å skaffe seg fiender blant 
fans, trenere, motspillere og 
medspillere. Mannen har tydelige 

aggresjonsproblemer og listen over 
hans overtramp er lang. Var tidvis 
en glimrende spiller for Manchester 
City, men har fortsatt til gode å 
overbevise i Newcastletrøya. En 
av de groveste hendelsene skjedde 
da han slo ned City lagkamerat 
Ousmane Dabo på treningsfeltet, 
noe som førte til at Dabo nesten 
ble blind på det ene øyet. En annen 
hendelse skjedde på en nattklubb da 
han stumpet en glødende sigar i øyet 
på City sin reservelagsspiller, Jamie 
Tandy

1.John Terry

En av verdens beste midtstoppere og 
kaptein på Chelsea og det engelske 
landslaget. Var kåret til årets far i 
England 2009, men kort tid senere 
begynte skjellettene å falle ut av 
skapet. Det kom fram at han hadde 
vært utro mot sin kone, med tidligere 
lagkamerat og gode venn Wayne 
Bridge sin kjæreste. Sagaen endte 
med at Fabio Capello tok fra Terry 
kapteinsbindet for England og en hel 
nasjon viste sin avsky mot Terry sin 
umoralske oppførsel

Tilbake i det gode selskap, 
hva kan vi forvente?
 
Tekst:  Kyrre Øye
Foto: Kyrre Øye og alastair Ruffman 
 
Etter fjorårets suksess 
i Championship er vi 
tilbake i det gode selskap. 
Spillerstallen vil være 
noenlunde den samme som 
vant serien på det nest 
øverste nivået i England og 
ikke minst noenlunde det 
samme som rykket ned for 
et drøyt år siden. Forskjellen 
er at laget nå har fått 
selvtillitten de sannsynligvis 
manglet i 2008/09  sesongen, 
men allikevel..hva kan vi 
forvente av årets Newcastle-
mannskap?
 
Solide bakover 
 
Bakerst på banen har vi de 
samme spillerne som spilte oss 
ned fra Premier League + Danny 
Simpson som kom fra reservelaget 
til Manchester United og Mike 
Williamson som aldri har spilt i 
Premier League. Forsvaret har alltid 
vært et ankepunkt for Newcastle 
tradisjonelt sett, men i år mener jeg 
vi har en sterkere defensiv enn vi 
noensinne har hatt. 

 Vi mistet Premier Leagues beste 
keeper i Shay Given, men Steve 
Harper skal ha forutsetninger for 
å gjøre en grei sesong. Forskjellen 
fra tidligere ligger slik jeg ser det 
i de fire spillerne foran keeperen. 
Stopperparet var strålende forrige 
sesong og Mike Williamson 
imponerte etter overgangen i Januar. 

Stor sterk og solid, kommer til å 
gjøre en god figur i Premier League. 

 Coloccini var svak i sin første 
sesong for klubben, men i fjor 
begynte han å vise seg fra en annen 
side og jeg tror fremgangen fortsetter 
i Premier League for Colo. Man skal 
ikke undervurdere overgangen fra 
La Liga til Premier League, og neste 
sesong har jeg en sterk forhåpning 
om å se Coloccini på sitt maksnivå 
og da er han god nok for Premier 
League. 

 Jose Enrique er det ikke så mye å si 
på, han var kanskje vår beste spiller 
i fjor og kunne spilt på samtlige lag i 
Premier League unntatt de fem-seks 
beste. Høyrebacken står imidlertid 
ganske åpen og i seriepremieren er 
Danny Simpson ute av spill. Steven 
Taylor ble skadet mot Carlisle og i 
skrivende stund er det ikke kommet 
noen rapport på skaden hans. Er 
han frisk og rask så bør han få den 
høyrebackplassen, en posisjon han 
behersker godt, kanskje til og med 
bedre enn stopperplassen. Med en 
skadet Steven Taylor den 16. August 

står kampen mellom Ryan Taylor 
og nyinnkjøpte James Perch, her vil 
treningskampene definitivt spille en 
stor rolle. 
 
Spent og bekymret 
 
 Jeg er veldig spent på midtbanen 
denne sesongen, og det er mye 
på grunn av Chris Hughtons sine 
prioriteringer. Ikke at jeg på noen 
måte har mistillit til han, men jeg 
synes han var noe feig i valget av den 
sentrale midtbanen forrige sesong. 

 Kevin Nolan er bankers hos Chris 
Hughton uansett formasjon. Det er 
for så vidt greit nok, men jeg håper 
ikke Smith blir partneren hans i 
en 4-4-2 formasjon. Enten Danny 
Guthrie eller Joey Barton burde være 
naturlige valg i en 4-4-2 formasjon 
slik jeg ser det. Vi trenger den 
kreativiteten de to står for. I par med 
Kevin Nolan eller Alan Smith kan 
dette fungere. Dessuten tror jeg vi 
får se 4-4-1-1 i mange kamper denne 
sesongen, og da spiller Kevin Nolan 
mellom midtbanen og en ensom 
Andy Carroll på topp. 
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K Y R R E S  S K R Å B L I K K H O T E L LV U R D E R I N G
 Dette fungerer faktisk bra fordi 
både Nolan og Carroll duger i 
oppspillsfasen og de klarer samtidig 
å utfylle hverandre selv om begge er 
blottet for fart, ihvertfall nesten. 

 Den sentrale midtbanen kan bli bra, 
men en kombinasjon av Hughtons 
prioriteringer og manglende 
spisskompetanse, så tror jeg dette 
blir en av posisjonene vi kommer 
til å frustrere oss mest over denne 
sesongen. På kantene har vi Jonas 
og Wayne Routledge som jeg ikke 
er i tvil om at vil holde et greit 
nivå. Problemet her er at begge er 
humørspillere og at Routledge har en 
forferdelig skadehistorie. Routledge 
har også en tendens til å falle ut 
av kamper, men nå skal vi ikke 
bare fokusere på det negative. På 
bortebane vil begge bidra til at vi kan 
ligge lavt i banen og satse knallhardt 
på kontringer, mens jeg også ser 
for meg at de kan være verdifulle 
i kamper vi styrer mot svakere 
motstand. Vi har dog ingen naturlig 
back-up til våre to kant-ess, så Chris 
Hughton – kjøp deg en ving eller to! 
 
Nye Shearer 
 
Andy Carroll har fått den 
legendariske nummer ni drakten i 
Newcastle foran denne sesongen, og 
han følger dermed i fotsporene til 
sin gamle helt Alan Shearer. Carroll 
er til tross for sin unge alder vår 
beste spiss per dags dato. Vi skal 
imidlertid ikke forvente altfor mye 
av den høyreiste spissen. BigAndy 
kan med tiden bli en fantastisk spiss 
for Newcastle, men vi skal ikke 
forvente Shearer-klasse med det 
første. Han har aldri spilt en full 
sesong i Premier League og vil få det 
mye vanskeligere enn hva tilfelle var 
forrige sesong. 

 Det er bekymringsverdig at han 
ikke har en spissmakker av ypperste 
kaliber, både fordi han vil trenge 
hjelp mot spillere som John Terry, 
Rio Ferdninand etc, ikke minst ville 
det lettet presset fra skuldrene hans. 
For i realiteten må Carroll prestere 
denne sesongen. 

 Bak vår nummer ni er Løvenkrands 
som helt sikkert vil gjøre en grei 
jobb, men vi må dessverre enda 
lenger ned rangstigen for å finne 
tredjevalget. Shola Ameobi og Leon 
Best er to spillere som ideelt sett 
ikke burde vært i klubben, de er for 
dårlige. Nile Ranger er lovende, men 
trenger mer erfaring og må prestere 
bedre enn han gjorde forrige sesong 
før jeg har troen på han i Premier 
League. 

 Etter min oppfatning så er det mye 

som tyder på at 4-4-1-1 vil være 
det beste denne sesongen, med en 
brautende Carroll på topp og en 
Nolan som kommer bakfra og jager 
scoringer. 
 
Newcastle over nedrykkstreken 
 
Jeg er ikke i tvil om kvaliteten i dette 
laget, og vi har en førsteellever som 
er mer enn god nok til å beholde 
plassen i Premier League. Vi kommer 
mest sannsynlig ikke til å havne topp 
10 som Birmingham gjorde forrige 
sesong, men en plass rundt 11-15 
plass burde være realistisk å håpe 
på. Chris Hughton sin fremgang som 
manager tror jeg fortsetter, og jeg 
ser for meg at flere av våre spillere 
får sine gjennombrudd kommende 
sesong. 16. August sparker vi i gang 
sesongen på Old Trafford, da er 
endelig ventetiden over. God sesong 
folkens! 

Marriott Hotel Metrocentre 
Tekst og foto; Henrik Risdal

Marriott er et hotell som 
ligger kun noen meter 
unna Metrocentre. Det er 
ikke det billigste hotellet 
man kan få i Newcastle, 
men det merker man også 
på kvaliteten. Marriott er 
forørig ett firestjernes hotell. 
Første inntrykket var at det 
virket veldig luksuriøst der. 
Det er veldig ryddig og du 
møter hyggelige mennesker 
i resepsjonen. Hotellet har 
mange fasiliteter som spa, 
badebasseng, treningsrom, 
resturante og bar. Baren var 
stor og flott. Prisene på en 
pint lå på akseptabelt nivå. 
Frokost var ikke med i prisen, 
men det kan man selvfølgelig 
bestille med. Hvis ikke ligger 
prisene på en frokost på 14-15 
pund.

Hotellrommet

Hotellrommet var også i stil med 
resepsjonen, ryddig og nyvasket. 
Rommene var ikke trange eller små, 

det samme med badet. Det var god 
plass til både kofferter og sekker. Det 
var også minibar, TV med mange 
kanaler og kaffe/te på alle rommene.  
Utsikten var kanskje ikke helt som 
forventet. På nettsiden sto det at 
det var utsikt over byen. Vel, alt jeg 
så var veggen til en IKEA butikk. 
Sengene var kanskje litt harde, men 
ikke så harde at det ble ubehagelig. 
Det var mulig å bestille mat til 
rommene til enhver tid, prisene var 
dessverre ganske høye. 

Strålende service

Servicen er det svært lite å trekke 
på. De i resepsjonen hadde gode 
kunnskaper om byen og var flinke 
til å forklare. De viste også om hvor 
det kunne være smart å gå, hvis du 
ikke ville bruke så mye penger på 
en middag for eksempel. Personalet 
viste også gode kunnskaper om hva 
man kunne gjøre i byen og kom med 
flere eksempler. Hvis man trengte 
en Taxi, kunne man si fra om dette 
dagen før og de ordnet det til deg. De 
ringer også opp til rommet ditt når 
Taxien er klar.  Det virket også som 
hotellet hadde en avtale med noen 
private taxisjåfører. Vi sparte i hvert 
fall 6-7 pund når vi bestilte en taxi 
via dem.

Beliggenhet

Hotellet ligger på motsatt side av 
elva i forhold til City Centre. Dette 
gjør det vanskelig hvis man ønsker å 
gå inn til byen, det vil bli en veldig 
lang gå tur. Heldigvis går det busser 
hvert 8’ende minutt inn til byen. 
Prisen for en vei er £2, man kan 
også kjøpe dags billett til £3.60. 
Hotellet ligger som sagt bare noen 
meter unna Metrocentre, noe som er 
perfekt for shoppeglade mennesker. 
Der fins alt fra NUFC butikker til 
parykkbutikker. Det er to resturanter 
som er oppe om kveldene når 
metrocentre er stengt. Puber er det 
ingen av, bortsett fra på Metrocentre 
og på hotellet.  Ellers er det liten 
støy utenfor hotellet og det er intet 
problem å ha vinduet oppe.

+ Ryddig og rent
+ Hyggelig personale
+ Nærme Metrocentre
+ Lite støy
+ Store rom

- Langt unna City Centre
- Bråkete vaskedamer tidlig om   
morgenen
- Litt dyr Bar
- Litt harde senger
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SPØRSMÅL 3 poeng 2 poeng 1 poeng
HISTORIE
Hvilken sesong er det 
snakk om?

Newcastle vant sin 
åpningskamp 3-0 mot 
Coventry

En franskmann ble kjøpt 
inn og spilte en meget 
god sesong på venstre-
kanten

Newcastle ledet på det 
meste serien med 12 
poeng

SPILLEREN
Hvilken ex-Magpie 
skal vi fram til?

Forsvarer som har vært i 
klubben over  perioder

Fikk totalt 102 kamper 
for Newcastle

Spilleren spilte venstre-
back

KAMPEN
Hvilken kamp skal vi 
frem til?

Newcastle spilte hjem-
mekamp i Champions 
League og ledet ved 
pause

Newcastle hadde slått det 
samme laget 3-1 uken før

Alan Shearer scoret hat-
trick før pause

MANAGEREN
Hvilken tidligere 
Newcastle-manager 
skal vi frem til?

Denne mannen ble født 
1.september 1962

Han har 66 landskamper 
for sitt land og har scoret 
17 mål

”Sluttet” 3 dager etter 
å ha benket Alan shea-
rer mot Sunderland i en 
kamp vi tapte

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. 1995/96   2. Olivier Bernard 3. Newcastle – Bayern Leverkusen 26.02.2003  4. Ruud Gullit

Q U I Z ! !
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.

Range Rover V8 Vogue SE

For de som bor i området så er det en bil som stikker seg litt ut. Det er 
Coloccinis røde Bentley continental GT. Det går mange flotte biler i 
området men når den er glødende rød så blir den lagt mer merke til enn 
en mørk, grå Porsche 911 RS4 som kjører forbi.

 Ved siden av Bentley’en så har Colo en Audi S8 FSi stående utenfor 
huset med en 5.2 liters motor med 450Hk. Slettes ingen dårlig bilpark. 
Men i vinter da snøen la seg så hadde Coloccini problemer med å 
komme seg ut fra gårdsplassen. (Han har nå flyttet i huset Løvenkrands 
leide før han flyttet tilbake til Skottland. Løvenkrands leier nåJames 
Milners hus) Coloccini var ikke tapt bak en vogn og siden han hadde 
noen pund på bankkontoen til overs så spanderte han likesågodt 
70.000,- pund på en ny Range Rover for å komme seg fram i snøen.

 Men det er Bentleyen han observeres oftest i. En ruvende koloss i de 
trange gatene i nabolaget kun overgått av en Ferrari i ny og ne. Bentley, 
på lik linje med Aston Martin og Range Rover, skjemmes ikke akkurat 
over prisene på ekstra tilbehør til bilen. Om du vil ha en av de to mest 
eksklusive fargene på bilen din, Light Gray Satin eller Dark Gray 
Satin, så må du punge ut med 190.000,- kroner ekstra. Kanskje derfor 
Coloccini velger å kjøre en rød Bentley? 

Motor  W12
ccm  5998ccm
HK  552HK@6100rpm
Torque  650NM@1600-6100rpm
0-100km/t 4,8sek
Toppfart 318 km/t
Pris  Ca.£139.950 (1,4 mill. kr)

2
3
4
5

1
Aston Martin DB9

Bentley Continental GT

Bentley Continental GT
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G A M M E L  H E LT G A M M E L  H E LT
Den Franske 
Lynbacken
Tekst: Tom Arne Stormo
Foto: Wikimedia Commons

Den franske spilleren Olivier 
Bernard kom til Newcastle 
fra Lyon i 2000, han utviklet 
seg rask til å bli en av de beste 
venstrebackene Newcastle 
noen gang har hatt. Etter å ha 
blitt fostret opp i den franske 
storklubben Lyon ble han 
hentet gratis til Newcastle ved 
milleniumsskiftet. Han ble 
fort lånt ut til Darlington FC 
i League 2, men en ”first team 
regular” da han kom tilbake 
til NUFC.

Navn : Olivier Bernard
Født  : 14/10-1979
Lag - Kamper - Mål: 
Lyon           0     0
Newcastle    0     0
Darlington  10     2
Newcastle  102    6
So’ton         13     0
Rangers       9      0 
Newcastle   0      0 

Fra ving til back

Når utlånet fra Darlington var ferdig 
tok vår daværende manager Sir 
Bobby Robson fort han under sine 
vinger, og gjorde spilleren som før 
hadde sett seg som en ving til back. 
Allerede i sesongen 01/02 spilte han 
16 kamper og markerte seg med tre 
mål fra sin backposisjon. Newcastle 
sin venstreside ble fort fryktet da 
ingen ringere enn Laurent Robert var 
mannen på venstre kantposisjon. 

 I sin første sesong for Newcastle 
var Bernard en stor bidragsyter til at 
NUFC gikk fra en 11.plass året før 
til 4.plass som igjen førte Champions 
League-plass.

Overgang til West Ham

Han spilte 16 kamper fra start i sin 
første sesong, noe han selv syntes 
var for lite, og han flørtet med en 
overgang til West Ham. West Ham 
var på vei til å hente den franske 
backen gratis, før Newcastle førte 
saken videre til FA siden de mente 
Bernard hadde kontrakt til og med 
2003-sesongen. 

 Saken vant frem og West Ham-
manager Glenn Roeder måtte se 
langt etter å sikre seg underskriften 
til den daværende 22 år gamle 
franskmannen. Bernard forlenget sin 
kontrakt med Newcastle, og kom 
tilbake med halen mellom beina 
etter blant annet denne uttalelsen ” 
”Whatever happens, I do not want to 
play for Newcastle United and would 
find it very difficult to go back”. 

 Den påfølgende sesongen fikk 
Bernard belønning for sin nylig 
signerte kontrakt og spilte 30 kamper 
under Robsons ledelse. En sesong 
som blant annet inneholdt hans 
fantastiske mål mot Arsenal, der en 
nydelig stikker fra Dyer ble banket 
i krysset bak en sjanseløs Lehmann. 
En kamp som Newcastle til slutt 
tapte da Jenas lekte håndballspiller 
og forærte Henry straffespark og 
mål. Sesongen ble avsluttet med 
Newcastle på en imponerende 
3.plass.

Nedtur, Souness, Southampton, 
Rangers og Comeback
 
 Neste sesong spilte Bernard en 
like stor rolle i Robsons 11`er, 
men sesongen startet forferdelig 
ved å ryke ut mot Partizan i CL-
kvalifisering og endte med en litt 
skuffende 5.plass. Neste sesong 
startet dårligere, og førte til slutt til 
at Sir Bobby Robson fikk sparken og 
Graeme Souness ble arvtaker. 

Dette ble starten på slutten 
for Bernard sin glansperiode i 
Newcastle, han ble ikke enig om ny 
kontrakt og fortsatte sin karriere i 
Southampton. Southampton endte 
sist på tabellen i en sesong Bernard 
fikk 13 kamper. Southampton rensket 
opp i stallen og Olivier dro til det 
Skotske høylandet i form av Glasgow 
Rangers. En toårskontrakt fulgt 
av skader gjorde ikke Bernard en 
tjeneste og han ble sluppet på free-
transfer. 

Etter å ha trent en periode med Leeds 
ble han overraskende nok plukket 
opp av nettopp Newcastle foran 
06/07-sesongen, han fikk derimot 
ingen kamper på grunn av skader. 
Etter dette ble det rapportert at han 
trente en periode med Canadiske 
FC Toronto, delvis på grunn av hans 
vennskap med FC Toronto-spiller 
Laurent Robert.

Bernard-saken

Etter hans storhetstid på fotballbanen 
har Olivier Bernard hatt en tvist 
med sin gamle klubb Lyon. Loven 
i Frankrike sier at hvis en spiller 
mellom 16-22 år ikke signerer 
kontrakt med klubben som har trent 
han opp, så kan han ikke signere 
for en annen fransk klubb på tre 
år. Olivier Bernard signerte for 

Newcastle, så han unngikk denne 
loven, men det gjorde ikke Lyon 
mindre hevngjerrige. 

 Lyon saksøkte Bernard, og mente 
at loven burde gjelde også utenfor 
Frankrikes grenser. Lyon vant i 
retten og krevde penger fra Bernard, 
”The European Court of Justice” ble 
imidlertid bedt om å se på saken. 
De kom frem til at Lyon hadde krav 
på penger, men da fra klubben som 
signerte han. Newcastle ble skyldig 
i å betale Lyon rundt en halv million 
norske kroner, og denne stridigheten 
førte til at FIFA tok loven under sine 
vinger. 

I nyere tid husker vi at Chelsea 
hadde en stridighet vedrørende Gael 
Kakuta, der Lens beskyldte Chelsea 
for å forføre Kakuta til å ikke 
signere ny kontrakt, men å signere 
for Chelsea. Chelsea måtte til slutt 
betale en kompensasjon til Lens som 
en takk for at de hadde trent denne 
spilleren.

Man kan mange måter si at Bernard-
saken er like viktig for klubber som 
det Bosman-saken var for spillere, 
klubber kan nå trene unge talenter 
uten å være redd for at storklubber 
vil snappe de opp uten at de får noe 
igjen for det.

Min gamle helt

Mange vil kanskje stusse over det 
faktum at jeg har valgt Bernard i 
denne sammenheng, men det har en 
helt fornuftig forklaring. Mine to 
første sesong-DVDer var fra de to 
første sesongene til Olivier Bernard, 
og jeg ble forbauset og positiv 
overrasket da jeg så en back som ble 
med frem i angrep hver eneste gang 
og scorte fantastiske mål. 

 I den perioden var jeg selv en 
lovende back, og han ble fort et 
slags forbilde. Han bidro sterkt til at 
Newcastle kom seg ut i Europa, og 
på den tiden var han blant Premier 
Leagues beste backer. Uten de siste 

årenes skader så er det ingen som vet 
hvor han kunne vært den dag i dag, 
han har tross alt så vidt bikket 30 år.

Foto: Wikimedia
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