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David James drar på årene men holder seg godt. Han var på besøk i Newcastle i forbindelse med Great 
North Run som gikk av stabelen 19.september. En meget hyggelig og reflektert mann som virker å være 
like god mellom ørene som mellom stengene.
(Foto : Ole Reidar Gunnberg)

2 Ditt bilde
 Få ditt bilde på trykk

4 Editors Corner
 Redaktøren har ordet

5 Terminlisten
 Oversikt over alle kamper 
 med datoer for når billetter er                      
 tilgjengelig

6 Lederen har ordet
 

7 Nytt fra TAN
 

8 Topp 5 Newcastle seiere

10 Newutd.no-profilen
 

12 Bellamy..It’s in!!!

14 Topp 5 sommerkjøp
 

16 Hva skjer i Newcastle
 

18 Reisebrev

20 Quiz

21 Toon Gear

22 Talentet

24 Joey Barton

26 Kyrres skråblikk 

Solen går ned over St.James’ Park i 
September

Foto: Ole Gunnberg 

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

21 Top Gear - NUFC
Hvem eier denne bilen?
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Liste over de 5 beste kjøpene i sommer
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Stilling ledig!!!

Så er utgave nr.2 klar for denne 
sesongen. Som vanlig så ble det 
hesblesende på slutten med å sy 
sammen alt. Neida, jeg skal ikke 
klage på tidsklemma og lar det ligge 
der. Vi klarte likevel å stable denne 
utgaven på beina. 

 Som overskriften viser så blir det en 
stilling ledig i TAN. Neste sommer 
vender jeg nesa hjemover og skal inn 
i en tidskrevende stilling samtidig 
som jeg blir å jobbe med fotofirmaet 
mitt. Så tidsmessig så blir det neppe 
så mye tid til TAN fra neste sesong 
selv om jeg blir å finne på forum 
samt at jeg, forhåpentligvis, får 
skrevet noen artikler.

 Derfor håper jeg på at noen kan ta 
over stafettpinnen som redaktør i det 
vi sender ut siste utgave for denne 
sesongen i april/mai. Så får det bli 
opp til den nye redaktøren om det 
skal gis ut en sommerutgave. Det 
er kun planlagt 5 utgaver denne 
sesongen med tanke på at jeg har 
fanget fullt med å komme meg 
gjennom en statlig flytteprosess hjem 
til Norge. Byråkratiet lenge leve!

 Så hvilke kunskaper trenger du? 
Kjennskap til Adobe InDesign 
eller andre desktop publishing-

programmer er nesten et ”must” 
ettersom det er det som danner 
grunnlaget for MagZine. 

Utenom det så er det vel ingen 
krav. Denne utgaven er det stort sett 
Nordin som har snekret og samlet 
sammen artikler til så hovedæren for 
denne utgaven må tilfalle han. 

 Hvorfor kommer jeg med dette 
så tidlig? Slik at jeg kan utveksle 
erfaringer, tips og triks med den som 
overtar i en overlappingsperiode slik 
at du som leser skal få et best mulig 
produkt. 

 Fordeler i jobben? Kontakt direkte 
inn i klubben for å arrangere 
intervjuer mm. Ellers er det lite 
fordeler bortsett fra heder og ære.
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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    

OKTOBER

Søndag 3. 14:30 (B) Manchester City City of Manchester             Billetter til salgs
Lørdag 16. 16:00  (H) Wigan   St.James’ Park  Billetter til salgs
Lørdag 23. 16:30 (B) West Ham  Boleyn Ground  Billetter til salgs
Onsdag 27. CARLING CUP 4.RUNDE
Søndag 31. 17:00 (H) Sunderland  St.James’ Park  Billetter til salgs 27.sept.

NOVEMBER
Søndag 7. 14:30 (B) Arsenal  Emirates   Billettsalg fra ca. 4.oktober
Onsdag 10. 20:45 (H) Blackburn  St.James’ Park  Billettsalg fra ca. 7.oktober
Lørdag 13. 16:00 (H) Fulham  St.James’ Park  Billettsalg fra ca. 11.oktober
Lørdag 20. 16:00 (B) Bolton   Reebok Stadium  Billettsalg fra ca. 19.oktober
Søndag 28. 14:30 (H) Chelsea  St.James’ Park  Billettsalg fra ca. 26.oktober

DESEMBER
Onsdag 1. CARLING CUP 5.RUNDE
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. 16:00 (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 8. FA-CUP 3.RUNDE
Onsdag 12. CARLING CUP SEMIFINALE 1
Søndag 16. 13:00 (B) Sunderland  Stadium of Light
Lørdag 22. 16:00 (H) Tottenham  St.James’ Park
Onsdag 26. CARLING CUP SEMIFINALE 2
Lørdag 29. FA-CUP 4.RUNDE

FEBRUAR

Onsdag 2. 21:00 (B) Fulham  Craven Cottage
Lørdag 5. 16:00 (H) Arsenal  St.James’ Park
lørdag 12. 16:00 (B) Blackburn  Ewood Park
Lørdag 19. FA-CUP 5.RUNDE
Lørdag 26. 16:00 (H) Bolton   St.James’ Park  Flyttet om CC-finale spilles
Søndag 27. CARLING CUP FINALE

MARS

Lørdag 5. 16:00 (H) Everton  St.James’ Park

Vi trenger en 
ny redaktør for 
MagZine fra 
neste sesong.
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L E D E R E N  H A R  O R D E T

De fleste av ekspertene var 
samstemte når det gjaldt Newcastle 
sine sjanser før sesongstart. Så 
og si samtlige spådde at Chris 
Hughtons mannskap kom til 
å slite på nedre halvdel av 
Premier League-tabellen. Selv 
normalt optimistiske Toon-fans, 
undertegnende inkludert, var mer 
nøkterne og så for seg en tøff 
sesong.
 
Fasiten etter fem spilte ligakamper 
er syv poeng og en finfin 6. plass. 
Ikke bare har poengfangsten 
vært tilfredsstillende, men spillet 
har også vært svært forskjellig 
fra det vi så sist Newcastle var i 
toppdivisjonen. Hvis vi ser bort 
i fra det forventede tapet på Old 
Trafford i seriepremieren, har 
skjærene vært det beste laget i 
samtlige kamper. Aston Villa 
ble overkjørt og sendt hjem til 
Birmingham med 0-6 i sekken. 
Wolves var heldige som ikke tapte 
på Molineux da Newcastle kom på 

besøk. Everton trengte 90 minutter 
og 30 sekunder før de klarte å 
skape noen farligheter på eget 
gress. Blackpool kan sende et stort 
antall takkebrev til Fru Fortuna 
som definitivt var på deres side da 
de oransje ranet med seg tre poeng 
fra SJP i midten av september.

Alt i alt lover dette svært lovende. 
Spillet sitter ganske bra, selv om 
flere selvsagt har mye å gå på enda. 
Lagmoralen ser ut til å være på 
topp. Signeringene av Ben Arfa 
og Tioté ser ut til å bli to gedigne 
varp. Hvis vi bare unngår skader 
på nøkkelspillere som Barton, 
Ben Arfa og Carroll så kan dette 
bli en veldig artig sesong. Noe 
europacup-spill er det for tidlig 
å snakke om, men jeg er hellig 
overbevist om at dette laget er 
altfor godt til å blande seg inn i 
nedrykksstriden.

Howay the lads!

Medlemspakken 2010/11
 
Vi har jobbet hardt for å forbedre medlemstilbudet fra i fjor. Takket være tilba-
kemeldinger fra medlemmene selv har vi gjort noen småforandringer som gjør at 
noen fordeler går ut, mens andre kommer inn.

Når dere leser dette skal dere ha mottatt medlemspakken, som i år av fysiske ting 
inneholder medlemskort, ølbrikke, nøkkelring i metall, plakat med terminliste og 
en vareprøve fra Bakis. I tillegg til dette får man altså medlemsblader, rett til å 
delta i sesongkonkurransen vår Fantasy League med flotte premier, være med på 
fellestur-opplegg senere i sesongen og mye mer.

Å fikse alle effektene til medlemspakken var alt annet enn enkelt. Jeg gjorde dette i Peru, ettersom jeg studerer i 
Argentina og var på ferie i inkalandet. Både kvaliteten og prisene er bedre i Peru enn i Argentina, men å innhente 
tilbud, få tak i profesjonelle designere, forklare dem hvordan vi ønsket å ha artiklene, betaling og ikke minst frakting 
var svært komplisert. Jeg er imidlertid glad for at 46 kilo med TAN-effekter endelig har kommet frem til lageret vårt i 
Haugesund etter en lang ferd med FedEx, og håper at alle blir fornøyde med tilbudet i år! 

Pubtreff og supportertur under planlegging

Vi kommer til å arrangere pubtreff i forbindelse med Newcastle-kamper i Bodø, Oslo og Trondheim i løpet av ok-
tober og november, hvor medlemmer kan vinne TAN-sponsede premier i konkurranser. Vi har enda ikke fastklart 
hvilken kamp vi skal arrangere tur til, men MagZine-redaktør Ole Reidar gir lyd fra seg så snart vi har mer informa-
sjon angående dette.
 
200 medlemmer

Vi er per 21. september 198 kontigentbetalere i Toon Army Norway. Sammenlignet med fjoråret (248) ligger vi bra 
an, men jeg er likevel noe skuffet over at pågangen ikke har vært enda større med tanke på stigningen i besøkstallet 
på NewUtd.no, og ikke minst siden at Newcastle rykket opp til det gode selskap igjen. 
 
NewUtd-shoppen åpnes snart
 
Vår mye etterspurte NewUtd-butikk publiseres snart på hjemmesiden vår. Alle artiklene som skal være med i sor-
timentet er i hus, men det gjenstår noe teknisk arbeid med selve nettbutikken. Jeg kan avsløre at vi i første omgang 
kommer til å tilby et begrenset opplag av t-skjorter (to forskjellige), kortholdere, capser, A3-plakater og kalendere for 
2010/11-sesongen i tykt A3-format. Alle effektene vil selvsagt ha enten Newcastle- eller Toon Army Norway-motiv.  I 
tillegg jobber vi med å kunne selge Newcastle-drakter til en grei pris.

Dette kan bli en artig sesong



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 .

8 9Oktober-November 2010   MagZine MagZine   Oktober-November 2010  

T O P P  5T O P P  5
Mest minnerike 
Newcastle-seiere
Tekst: Joakim Leistad
Foto: Ole Gunnberg, Wikimedia

Etter seieren mot Aston Villa 
ble jeg inspirert til å ta et 
dypdykk i arkivet og hoste 
opp det som etter min mening 
er de fem mest minneverdige 
Newcastle-seirene i min 
tid som supporter. Det vil 
si fra sommeren 1996 og 
frem til i dag. Listen har i 
arbeidsperioden inneholdt 
mange fantastiske kamper.  
Også Villa-seieren var en tid 
inne på listen, men dette er de 
fem jeg til slutt ble enig med 
meg selv om at nok vil være 
på listen til enhver Newcastle-
supporter.

5   15. Sept. 2001 Newcastle – 
Man Utd 4-3

Vi har slått ManU med større siffer 
før, men denne kampen var så 
ulidelig spennende og Newcastle 
stakk av med alle tre poengene 
til slutt. Vi startet kampen bra, og 

Robert ga oss ledelsen 1-0 etter bare 
fem minutter, og senere forærte 
Barthez oss 2-1 etter et skudd fra 
Rob Lee.  Dabizas scoret 3-1 tidlig 
i andre omgang, før to kjappe 
Scoringer fra Giggs og Veron utliknet 
stillingen til 3-3. 

 Syv minutter før slutt fyrte Shearer 
av et skudd som touchet Wes 
Brown og gikk i mål. Newastle 
vant en høydramatisk kamp 4-3 mot 
erkefiendene fra Manchester. På 
overtid ble lykken komplett, da Roy 
Keane  først kastet ballen på Shearer 
og deretter veivet med knyttneven 
mot Shearer, og fikk rødt kort.

Lagoppstilling: Given, Griffin, 
Elliott, O’Brien, Dabizas, Solano, 
Lee (Barton 46), Bellamy (Distin 
90), Shearer, Robert, Acuna
Målscorere: Robert, Dabizas, Wes 
Brown (selvmål)

4 13. Nov. 2002 Feyenoord – 
Newcastle 2-3

Bellamy scoret to og Viana ett i en 
av de mest dramatiske kampene i 
Champions League noensinne. Vi 
gikk fra å lede 2-0, og trygt videre 
til 2-2 og sannsynligvis ute, helt 
til Bellamy dukket opp på overtid 
og banket inn vinnermålet. Vi gikk 
videre i Champions League, med tre 
seire på de tre siste kampene etter 
å ha tapt alle de tre første.  (se egen 
artikkel)

Lagoppstilling: Given, Hughes, 
Griffin, Dabizas, O’Brien, Jenas, 
Dyer, Speed, Shearer, Bellamy, Viana 
(Bernard 83) 
Målscorere: Bellamy x2, Viana

3 17. Sept. 1997 Newcastle – 
Barcelona 3-2

Tino Tino Tino!!! Dette var kvelden 
da Faustino Asprilla holdt show mot 
mektige Barcelona. Tino ble felt av 
Ruud Hesp etter drøye 20 minutter, 
og satte selv straffen sikkert i mål. 
Etter halvtimen spilt lekte Gillespie 
seg på høyrekanten og la perfekt inn 
til Asprilla som hang i lufta og ventet 
på ballen. Perfekt hodestøt og 2-0. 

 Rett etter pause kom 3-0. Gillespie 
parkerte Sergi og la inn til Asprilla 
som headet ballen i krysset. Mot 
slutten tok Barcelona over og viste 
sin kvalitet. Men de greide ikke å 
score mer enn to mål, og Newcastle 
hadde vunnet sin første kamp i 
Champions League noensinne. 

Lagoppstilling: Given, Barton, 
Watson, Albert, Beresford, Gillespie, 
Lee, Batty, Barnes (Ketsbaia 81), 
Tomasson (Peacock 78), Asprilla
Målscorer: Faustino Asprilla

2 19. Sept 1999 Newcastle – 
Sheffield Wednesday 8-0 

Den første hjemmekampen under Sir 
Bobby Robsons ledelse. Noen uker 
tidligere hadde vi tapt hjemme mot 
Sunderland, der Gullit hadde plassert 
Shearer på benken. På et blunk ble 
det som så ut til å bli en miserabel 
sesong, snudd til stor optimisme, og 
vi gruste Wednesday med åtte mål, 
og Shearer scoret fem av dem. 

 Aaron Hughes startet showet, før 
Shearer brukte 12 minutter på å lage 
hattrick. Dyer og Speed fulgte opp, 
før Shearer avsluttet med to kjappe 
mål på tampen av kampen. 

Lagoppstilling: Harper, Barton, 
Goma, Hughes, Domi (Glass  82), 
Lee, Speed, Solano, Dyer (Robinson 
64), Ketsbaia (McClen 79), Shearer. 
Målscorere: Hughes, Shearer x5, 
Dyer, Speed

1 20. Okt. 1996 Newcastle – Man 
Utd 5-0

Den ultimate seieren. Den alle har 
hørt om, og sett video fra, selv om 
de ikke fulgte med der og da. Selv 
var jeg nettopp blitt supporter, og 
selve kampen gikk meg der og da hus 
forbi, men fikk tidlig høre og lese om 
den ultimate triumfen, da Newcastle 
slo selveste Manchester United hele 
5-0. 

 Selv om man ikke så denne kampen, 
så må man plassere den på toppen.  
Alle Newcastle-supporteres Hvem 
glemmer vel Alberts fabelaktige 
lobb? Hvem glemmer vel Ginolas 
suser? Eller det dødelige spissparet 
Shearer og Ferdinand. Denne 
kampen hadde alt en Newcastle-
supporter kan drømme om. 

Lagoppstilling: 
Målscorere: Peacock, Ginola, 
Ferdinand, Shearer, Albert

Foto fra NUFC-MUFC i 2007/08-sesongen

Feyenoord Stadoin (Foto: Wikimedia)

Shearer på SJP (foto: Wikimedia)
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N E W U T D . N O - P R O F I L E N

David Rasmussen
Tekst: Nordin Chena
Foto: Privat, Ole Gunnberg

David Rasmussen er 24 år 
og kommer fra Karmøy. 
Han studerer i dag tredje 
året Faglæreridrett på 
Norges IdrettshøgskolDavid 
Rasmussene sammen med 
forriges måneds profil Tom 
Arne Stormo, som han 
forøvrig skal til Newcastle 
sammen med om en drøy 
måned for å se kampene mot 
Fulham og Blackburn. David 

bor på Majorstua i Oslo 
sammen med sin samboer 
Sara Tjøsvoll. Han spiller på 
Røa IL (nei, ikke damelaget) 
og er trener på Røa Fotball 
Akademiet.
Vi har tatt en prat med 
rogalendingen for å høre 
hvordan han ble “frelst” og 
hva han synes om laget så 
langt i sesongen.

Når og hvordan ble du Newcastle-
supporter?
 
Tidspunkt må vel være rundt 1994-

95, iallefall året før Alan Shearer 
kom husker jeg. Navnebror Ginola 
ble den store helten raskt, og har 
preget meg som fotballspillet og 
utviklet min store lideskap for 
Magpies. Fremdeles min store helt. 
Håper Ben Arfa tar over.

Hva er ditt høydepunkt som NUFC-
fan?

Det er ikke vanskelig å si i det hele 
tatt, men må bli to store opplevelser. 
Det historiske 5-0 mot ManU satt 
inne lenge. Og uten tvil første gangen 
på St James’ Park (2003). Vi vant 2-0 
mot Man City. Alan Shearer scoret 
etter 11 sekund, om jeg ikke husker 

feil og Craig Bellamy puttet det 
andre. 

 Må også bare legge til at jeg møtte 
hele Newcastle-laget på Gardemoen 
etter vi vant 0-1 mot Vålerenga, på 
min bursdag. Fikk håndhilse og bilde 
med Alan Shearer og Sir Bobby 
Robson blant annet.

Newcastle står med 7 poeng på de 
første fem kampene. Hva er din dom 
over laget så langt?

Selv om jeg burde vært realistisk 
i første kamp mot ManU, ble jeg 
skuffet at vi var så tafatt. Men, 
det fikset seg jo etter vi fikk en 
fantastiske oppturen mot Villa. 
Dessuten tror jeg vi hadde godt av 
et smertelig tap mot Blackpool, noe 
som resulterte i en fantastik deilig 
seier med Ben Arfa-mål. 

 Alt i alt godt fornøyd og gleder meg 
til å se mere av nykommerne Tiote 
og Ben Arfa. Nå gleder jeg meg til å 
ankomme St James’ i November.

Joey Barton har vært solid på 
midten hittil. Har urokråka endelig 
blitt voksen, eller tror du det bare 
er et spørsmål om tid før kommer i 
trøbbel igjen?

Først må jeg vel bare si at jeg hele 
tiden har vært negativ til Barton, og 
trodde aldri at han skulle komme 
tilbake igjen. Men Chris er en mann 
med overraskelser. Han har nok en 
stor ære for hvordan Joey igjen viser 
sin beste side. Til nå i sesongen har 
han vunnet mitt Newcastle-hjerte og 
fortsetter han slik ønsker jeg han i 
svart og hvitt så lenge han vil. Skal 
ikke se bort ifra han blir nestemann 
bakpå neste drakt.

Hvem ser du helst på høyreback 
når S. Taylor og Danny Simpson er 
skadefrie? Bør vi beholde Perch der, 
la Ryan Taylor få sjansen eller gå 
for en av de som er ute nå?

 Den er vanskelig og jeg er glad jeg 
ikke er Chris i den situasjonen. Perch 
har vært helt grei, men er for meg en 
backup. Jeg håper Ryan Taylor får 
sjansen nå som alle de andre er ute, 
men håper Simpson viser fjorårets 
form når han blir skadefri. 

 Helst vil jeg se Steven Taylor som 
midtstopper, og håper inderlig at jeg 
får se han der for oss igjen.

Mener du at vi bør bruke penger 
på spillerkjøp i januar? Hvilke 
posisjoner bør vi eventuelt 
forsterke? 

Jeg har hele tiden ønsket meg en 
backup for Jose Enrique, samme 
om han er van Anholt eller en eldre 
spiller. Bare vi får det beste ut av 
Enrique. Pr dags dato har vi god 
dekning overalt, og de fantastisk 
lure og billige kjøpene Chris og 
mannskapet hans har gjort ser ut til 
å være glimrende. Sign Hatem Ben 
Arfa, mitt siste ønske her. Takk.

Er joey Barton blitt voksen? (Foto: Ole Gunnberg)



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 .

12 13Oktober-November 2010   MagZine MagZine   Oktober-November 2010  

B E L L A M Y. . . . . . I T’ S  I N ! ! ! !

Tekst: Joakim Leistad

Foto: Wikimedia Commons

Have there ever been a more 
dramatic night in the Cham-
pions League? spurte kom-
mentatoren etter at Craig Bel-
lamy hadde blitt matchvinner 
mot Feyenoord i Rotterdam 
i siste kamp av første grup-
pespill i Champions League 
sesongen 2002/2003. 

 Det har vært mange høydramatiske 
kamper i Champions League, 
men dette er nok en av de fremste 
thrillerne i turneringen noensinne. 
Selv ikke Hitchcock kunne skrevet 
et bedre manus, enn det dramaet vi 
fikk servert sent på kvelden den 13. 
November 2002.  

Newcastle hadde startet turneringen 
på verst tenkelig måte. Tre tap på de 
tre første kampene.  0 poeng og 0-5 
i målforskjell. Men så snudde det. 
Først slo vi Juventus på hjemmebane, 
og to uker senere fulgte vi opp med 
å slå Dynamo Kiev, også denne 
kampen på hjemmebane. Men vi lå 

likevel tynt an foran siste kamp. Vi 
måtte slå Feyenoord i Rotterdam.  
Og ikke bare det, vi trengte hjelp fra 
Juventus.

Det begynte lovende, og rett før 
pause kom Bellamy gjennom og satte 
ballen i lengste hjørne bak keeper. 
1-0. Like etter pause økte Hugo 
Viana ledelsen med et flott skudd. 
Men så snudde kampbildet seg 
brått, og etter 65 minutter reduserte 
innbytter Bombarda for Feyenoord.  
Seks minutter senere kom 
utlikningen. Anthony Lurling plukket 
opp en pasning fra Bonaventure 
Kalou og sendte ballen i mål bak 

Shay Given.
Det siste kvarteret var det i praksis 
kun ett lag som kunne vinne kampen, 
og det var Feyenoord.

Som Shay Given selv sier i 
sesongvideoen fra 2002/03-sesongen:
”I remember we were 2-0 up, and we 
were cruising. Then I remember it 
was two-all (2-2 journ. anm.) and we 
weren’t cruising. Then Craig popped 
up in the last minute or something…”

For på overtid kom Kieron Dyer 
gjennom alene med keeper. Han 
valgte å sette ballen til venstre for 
keeper, men Lodewijks i Feyenoord-
buret fikk en hånd på ballen. I det 
følgende sto tiden stille. Ballen trillet 
forbi stolpen og var på vei over 
dødlinja, da Craig Bellamy dukket 
opp fra ingensteds og sparket ballen 
med stor kraft mot mål. Ballen traff 
bena til Lodewijks og trillet i mål i 
keepers venstre hjørne. Scoringen 
sendte spillere og tilreisende 
supportere til himmels.

Craig Bellamy oppsummerer det 
slik: 
- Det var et bra løp av Kieron, men 
jeg trodde han skulle se den ene 
veien og skyte den andre. Men han 
valgte det nærmeste hjørnet for 
meg. Da returen kom tenkte jeg 
bare på å skyte ballen så hardt jeg 
kunne. Planen var å banke ballen 
opp i nettaket, men i stedet traff den 
keeper, og trillet i mål. Jeg kan aldri 
forestille meg å vinne en kamp på 
den måten, senere i min karriere. Jeg 
kan ikke forestille meg at noe sånt vil 
skje igjen.
 
Bellamy selv og Alan Shearer 
forteller om hvordan Bellamy fikk 
en del tyn fra Feyenoords supportere 
som også kastet ting inn på banen. 
Men dette bare tente Bellamy, som 

selv sier at han spiller bedre jo mer 
han blir buet på. Dermed kan man 
kanskje si at dette var en perfekt 
kamp for den unge Craig Bellamy.

Newcastle var videre fra gruppen, 
som endte slik:

Sir Bobby Robson var naturlig nok 
meget fornøyd etter kampen.
 – Det er vanskellig å tro at vi vant 
dette til slutt. Selv om vi på et 
tidspunkt så ut til å vinne ganske 
greit.  Vi ga aldri opp, og vi hadde 
aldri trodd at vi skulle få ni poeng på 
tre kamper. Så det har gått strålende, 
og Juventus har gjort oss en stor 
tjeneste. Jeg hørte på et tidspunkt 
at det var 1-1 i Kiev, men denne 
kampen hadde for mye i seg til at 

jeg kunne tenke på en annen kamp. 
Så jeg ga opp den andre kampen. Vi 
hørte resultatet fra Kiev i garderoben, 
og spillerne var i ekstase.

- Å spille i Champions League er 
som å møte Arsenal og Man Utd 
hver uke. Du møter lag som ikke har 
svakheter og som har brede staller 
full av klassespillere. Hvis noen er 
skadet eller ute av form, setter de 
bare inn en ny del av maskineriet. 
Hvis vi hadde noe å spille for visste 
vi at vi kunne gjøre det bra mot 
Feyenoord. De var det svakeste 

laget i gruppen – svakere enn oss 
også – selv om de hadde slått oss på 
hjemmebane. Det gjaldt bare å spille 
godt på bortebane. Og det gjorde 
vi, sier Sir Bobby i et intervju på 
sesongvideoen. Og resten egner seg 
best gjengitt med mannens egne ord. 
 
”It was remarkable! It was 
exciting! It was incredible! It was 
phenomenal! The players loved it. 
I loved it, and the board loved it 
(…) And the supporters thoroughly 
enjoyed themselves.”
 
I neste gruppespill møtte vi 
Barcelona, Inter og Bayer 
Leverkusen. Det ble både opp- og 
nedturer der også, men det fikk 
dessverre en trist slutt da vi ikke 
greide å slå Inter på bortebane, en 
kamp vi burde vunnet, og dermed 
ikke gikk videre til kvartfinale. Det 
er uansett den fantastiske kvelden i 
Rotterdam alle husker fra Newcastles 
Champions League-eventyr denne 
sesongen. Dessverre skulle det ha 
seg sånn at vi misset i kvalifiseringen 
påfølgende sesong, og siden har 
ikke europa sett stort mye til oss. 
Forhåpentligvis tar det ikke mange 
år før Newcastle igjen er tilbake i det 
gode selskap.

Then Craig popped 
up in the last minute 

or something...
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T O P P  5  S O M M E R K J Ø P
Tekst: Christoffer Melsom
Foto: Wikimedia Commons

Det handles som aldri før i 
Premier League. Med rike 
Russere og pengesterke 
Arabere som spar penger 
inn for å se om penger 
kan kjøpe god fotball så 
stiger summene raskere 
enn det norske Oljefondet. 
Christoffer har tatt en titt 
på de 5 beste signeringene 
denne sommeren

5 Hatem Ben Arfa. Marseille til 
Newcastle (Lån)

 Etter mye om og men signerte 
den dribbleglade franskmannen en 
låneavtale med Newcastle. Hatem er 
en spiller som besitter stor hurtighet 
og er meget teknisk begavet. Til tross 
for sin unge alder er han en spiller 
man har hørt om en stund og var for 
noen sesonger tilbake linket til flere 
storklubber rundt om i Europa, men 
plutselig stilnet interessen. 

 Gutten har et rykte på seg for å 
være vanskelig å ha med å gjøre, og 

kontroversielle hendelser ser ut til å 
følge han hvor enn han går. Hvis han 
klarer å konsentrere seg om fotballen 
og unngå de negative overskriftene 
vil han definitivt være et kupp for 
Newcastle

4 Marouane Chamakh. Bordeaux 
til Arsenal

Etter å ha vært linket til Arsenal de 
to siste sesongene, signerte Chamakh 
endelig for The Gunners. I de siste 
sesongene i Frankrike utviklet 
mannen med den litt spesielle 
frisyren seg til å bli en måljeger 
av rang.  Chamakh vil gi Arsenal 
luftstyrken og musklene de har 
manglet på topp siden Adebayor 
dro forrige sesong. Dette kan vise 
seg å være litt av et kupp fra Arsene 
Wenger ettersom han i tillegg kom 
gratis fra Bordeaux. 

3James Milner. Aston villa til 
Manchester City

Den tidligere Newcastlespilleren 
utviklet seg voldsomt i Villa-trøyen 
og gikk i sommer til høytsatsende 
City for 16 mill pund i tillegg til 
Stephen Ireland. Selv om prisen 
var i overkant høy, er det liten tvil 
om at han er en kvalitetsspiller. 
Milner er en spiller med en enorm 
arbeidskapasitet og er nesten like 
god med begge bein, i tillegg er 
han en ”potet” som kan spille 
over hele midtbanen. Mancini 
har skaffet seg en av Englands 
framtidige landslagsstjerner, men 
han har allikevel mye å bevise for 
å kunne leve opp til den vanvittige 
overgangssummen.

2 Raul Meireles. Porto til 
Liverpool 

Er en energisk midtbanespiller som 
har briljert i Champions League 
og den hjemmelige ligaen i mange 
år. Han var også en av de beste 
spillerne på et blekt portugisisk VM 
lag. Meireles er en midtbaneelegant 
som er pasningssikker, har et fryktet 
langskudd og overkroppen full av 
grelle tatoveringer. Kanskje ikke den 
optimale erstatter for Mascherano, 
men han har andre kreative kvaliteter 
som Liverpool så sårt har manglet 
siden Alonso dro forrige sesong. 

1 Rafael Van Der Vaart. Real 
Madrid til Tottenham

Er en offensiv midtbanespiller som 
til tross for sine kvaliteter, aldri 
helt har tatt steget fullt ut som en 
verdensstjerne. I Madrid ble det 
begrenset med spilletid, men glimtet 
tidvis med sitt tekniske repertoar og 
mange fans ville egentlig beholde 
han. Allikevel ble han solgt til 
Tottenham for bare 8 millioner pund 
og Spurs har fått en kvalitetsspiller 

som kan utrette det lille ekstra. 
Kanskje er det han som er nøkkelen 
til å frarøve Manchester City den 
etterlengtede fjerdeplassen ?
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H VA  S K J E R . . . . . . . . I  N E W C A S T L E
NOVEMBER

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.

OKTOBER
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
- Santana. Metro Arena

- Quayside Market

Quayside Market

- Quayside Market
- Amy Mcdonald, O2

- Quayside Market
- NUFC - Sunderland

Quayside Market

- Quayside Market

- Quayside Market
- Newcastle Stam-
pede , Gosforth Race 
course

- Quayside Market
- NUFC - Chelsea

- Sting, The Sage

- Bryan Adams, The 
Sage

- Joe Satriani, City 
Hall

- Ellie Goulding, O2 - Paloma Faith, City 
Hall

- Linkin Park, Metro 
Arena

- Marina and 
the Diamonds, 
Northumbria 
University

- Goo Goo Dolls, O2 - Mötorhead, City Hall
- NUFC - Blackburn

- Russel Brand, Tyne 
Theatre

- NUFC - Wigan

- NUFC - fulham- Shola Ameobi 26 år
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John Carew: Straffeskytter

Stephen Ireland, og de kunne ellers 
skilte med stjerner som Ashley 
Yound, Stewart Downing, Richard 
Dunne og selvfølgelig vår egen Jonh 
Carew. Ingen lett oppgave for et 
nyopprykket lag! 

 I minuttene før kampstart begynte 
brusene på tribunen å buldre og vi 
var endelig klare for Premier League 
i vår egen storstue, etter et år borte. 
Kampen startet i et høyt tempo og det 
svingte godt de første ti minuttene, 
men så ble det mutters stille på 
St. James´s. Steve Harper felte 
Ashley Young unødvendig innenfor 
16-meteren og straffe til Villa. Med 
en voldsom pipekonsert i ryggen sto 
Carew – Lørenskogs store sønn klar 
fra 11 meter, og til vår store lettelse 
blåste han straffesparket skyhøyt 
over mål, til en enorm jubel fra Toon 
Army. 

 Det var det store vendepunktet i 
kampen, og kun to minutter senere 
eksploderte St. James Park idet 
Joey Barton hamret ballen i mål 
fra 20 meter. En uvirkelig start på 
kampen! Newcastle fortsatte å kjøre 
kampen og etter en drøy halvtime 
doblet Kevin Nolan ledelsen, før 
Andy Carroll satte inn 3-0 like etter. 
Gutta kunne dermed gå til pause med 
stående applaus fra hele stadion. 
 
6-0…ANDY CARROLL 
 
Selv om det sto 3-0 på tavla(selv 
om det ikke finnes noen tavle på St. 
James Park) etter førsteomgang, så 
var ihvertfall ikke undertegnende 
beroliget. Villa er et godt lag, og vi 
måtte for all del ikke få en i trynet i 
starten av omgangen. Det virket som 
om gutta på banen tenkte det samme, 
og de kontrollerte kampen fullstendig 
etter pause.

 Etter snaue 70 minutters spill smalt 
Andy Carroll ballen i mål bak Friedel 
nok en gang, og kunne feire nok en 
scoring foran Gallowgate med sitt 
sinnsyke vingespenn. Siste kvarteret 
var preget av at Villa hadde gitt opp, 
men Newcastle fortsatte å produsere 

sjanser. 

 Kevin Nolan noterte sin andre 
scoring rett før full tid, men dagens 
mann på St. James Park denne dagen 
var Andy Carroll. På overtid sendte 
han en overlegen crossball til Xisco, 
som prikket gjennom en perfekt 
ball til Carroll som var på løp bak et 
svimlende Villa-forsvar. Enkelt og 
greit satte han sitt første hat-trick i 
Newcastle trøya, og han feiret nok en 
gang med sitt ekstreme vingespenn. 
I hans første kamp i nr.9 trøya på 
St. James Park innfridde han til de 
grader. Dermed var det bare å sette i 
gang å feire 6-0 på Tyneside! 
 
6-0….ingen stemme 
 
 Av uforklarelige grunner var det 
tungt å våkne mandagsmorgen etter 
gårsdagens moro. Undertegnede 
hadde dessuten mistet stemmen og 
måtte benytte seg av tegnspråk de 
første timene av dagen. Å våkne 
opp i Newcastle med en 6-0 seier 
friskt i minne er allikevel ikke så 
gærnt uansett hvordan man vrir og 
vender på det. Om du vil oppleve det 
samme, så kan du nok bare glemme 
det med en gang. Newcastle kommer 
neppe til å vinne 6-0 igjen på flere år! 
Dermed var det bare å nyte de siste 
timene på Tyneside før man ufrivillig 
måtte sette seg på flyet hjem. Det kan 
knapt bli bedre enn dette! 
 
 

R E I S E B R E V R E I S E B R E V
En perfekt helg på 
Tyneside 
Tekst: Kyrre Øye
Foto: Wikimedia Commons 
 
Endelig var det igjen klart for 
Premier League fotball på St. 
James Park, og  mye takket 
være Ryanair sin nye rute 
mellom Rygge og Newcastle, 
så var det en stor delegasjon 
nordmenn som hadde satt av 
denne helgen på Tyneside. 

Allerede på flybussen fra Oslo 
merket man at det var fotballfeber, 
det var liten tvil om at Newcastle 
United var det store samtaleemnet 
på bussturen. Før så har det vært et 
mareritt å komme seg til Newcastle, 
man har gjerne måtte regne med 
å mellomlande i London eller 
Amsterdam før man kan sette føttene 
i Newcastle. Med Ryanair sin nye 
rute bruker man fem timer fra man 
sitter hjemme i hovedstaden, til man 
faktisk kan gå rundt å beundre St. 
James Park. Ikke minst er det billig, 
det kostet nemlig undertegnede kun 
278kr for flyvningen tur/retur. Både 
på flyplassen og på flyet var det 
massevis av engasjerte fotballturister, 
og det var moro å treffe likesinnede 
som var på vei over dammen i 
samme ærend som oss.  
 
Kings of Quayside 
 
Endelig nede på bakken igjen 
satte vi kursen mot Quayside som 
ligger ganske så fint til helt nede 
ved elven Tyne. Det er en flott del 
av byen hvor man f.eks kan ta seg 
en titt på Millennium Bridge, eller 
man kan ta plass på en av de mange 
restaurantene og pubene som ligger 
i området. Utelivet i byen er også 

innbydende, og en tur ut er absolutt 
å anbefale når man er i Newcastle! 
Hotellet vårt lå perfekt til nede ved 
elven, og hvis omstillingen fra norsk 
til engelsk var noe problem, så var 
det jo like greit at resepsjonisten på 
hotellet var en norsk jente. 
 
Hello hooligans 
 
Siden Newcastle-Aston Villa ble spilt 
på søndag, så hadde vi lyst å bruke 
lørdagen på å reise til en annen by 
og få med oss mer fotball. Ingenting 
var særlig godt planlagt, men 
oppgjøret mellom Leeds og Millwall 
på Elland Road var en godbit som 
lot oss friste. Tidlig lørdag morgen 
satte vi oss dermed på toget sørover 
til Yorkshire, for å rekke kampen 
mellom det tidligere storlaget Leeds 
og serieleder Millwall. 

 Tog i England er ufattelig effektivt, 
det er riktignok ikke spesielt billig, 
men man kommer seg raskt og 
greit frem dit man vil. Vi ankom et 
solfyllt Leeds og hoppet rett i en taxi 
som tok oss til Elland Road, som 
ligger et lite stykke utenfor sentrum. 
Ikke overraskende var det et stort 
politioppbud rundt stadion i det vi 
ankom – Millwall sine fans er som 
kjent ikke de snilleste supporterne i 
England.

 Kampen ble et fyrverkeri og Leeds 
sløste voldsomt med sjansene i første 
omgang, avslutningene var så dårlige 
sett med Leeds-øyne at manager 
Grayson nok skulle ønske han kunne 
bytte seg inn selv i pausa. Det sto 1-1 
til pause og det så lenge ut til at det 
skulle gå mot et uavgjort resultat for 
et hjemmelag som spilte betydelig 
svakere i andre omgang. Millwall 
hadde på sin side ikke all verden å 
stille opp med i denne kampen.

 20 minutter før slutt kom Davide 
Somma innpå for hjemmelaget og 
han ble den store helten med to 
nettkjenninger det siste kvarteret. 
Sluttresultatet ble 3-1 til Leeds og 
det var en fenomenal stemning på 
Elland Road. Drøye 25.000 tilskuere 
var tilstede og de skapte en flott 
atmosfære gjennom hele kampen. 

 Flere Premier League stadioner 
som undertegnede har besøkt de 
siste årene kan ikke måle seg med 
det man opplevde på Elland Road 
denne lørdagen. Stadioner som White 
Hart Lane og Boleyn Ground når 
ikke stemningen på Elland Road til 
knærne. Vel ”hjemme” på Quayside 
var det på tide å starte oppladningen 
til den store dagen på St. James 
Park. Årets drakt ble handlet inn i 
supporterbutikken, og forventningene 
var store foran årets første match på 
St. James´s. 
 
6-0….Carew?? 
 
Søndagen startet med å dytte i seg 
dagens egg&bacon på hotellet, og 
fortsatte med å roe nervene med en 
gåtur i solsteika langs Quayside. 
”One city – one club” brukes ofte 
om Newcastle, og det er få byer 
hvor man ser så masse folk gå rundt 
i drakter på kampdagen. En hel by 
er samlet rundt klubben og det er 
alltid en spesiell opplevelse å bevege 
seg i retning St. James Park på 
kampdagen. 

 Vi hadde store forventninger til 
kampen, men samtidig var det mye 
sommerfugler i magen foran dette 
oppgjøret. Aston Villa var meget 
gode forrige sesong, og var det 
nest beste bortelaget i ligaen bak 
Chelsea. Selv om klubben mistet 
James Milner kun få dager før dette 
oppgjøret, så var han erstattet i 
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SPØRSMÅL 3 poeng 2 poeng 1 poeng
HISTORIE
Hvilket år er det snakk 
om?

Mark Hughes ble årets 
spiller for Man Utd etter 
å ha kommet fra Barce-
lona.

Newcastle endte sist på 
tabellen og rykket ned 
til andre nivå etter en 
forferdelig sesong

Den velkjente Hillsbo-
rough-uykken skjedde 
den 15. april dette året.

SPILLEREN
Hvilken ex-Magpie 
skal vi fram til?

Ble hentet i mars 1997 
for £250.000 av Kenny 
Dalglish

Midtbanespilleren står 
med 20 kamper og ett 
mål for sitt landslag.

Islendingen fikk aldri en 
offisiell kamp for New-
castle, men ble en suk-
sess i Stoke tre år senere.

KAMPEN
Hvilken kamp skal vi 
frem til?

Newcastle toppet ligaen 
etter elleve kamper uten 
tap, men kom ned på 
jorda igjen etter dette 
oppgjøret

Pallister og Gillespie 
scoret målene for mot-
standeren.

Newcastle endte til slutt 
på 6. plass denne seson-
gen.

MANAGEREN
Hvilken manager skal 
vi frem til?

Ble født i 1958 og var 
forsvarer som spiller.

Hans mellomnavn er 
William Gerard.

Har vært caretaker for 
Tottenham og assistent 
for det irske landslaget.

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. 1989   2. Bjarni Gudjohnson 3. Manchester United - Newcastle 2-0 , 29.10.1994  4.Chris Houghton

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

Hvem har fått med seg at Peter Lövenkrands fikk seg en smekk på 
lanken av politiet etter å ha vært litt for tung på gassen? Det var med 
Audien hans. I fjor ble Peter (også) tatt på motorveien på tur inn til 
byen da jeg kjørte forbi. Man skjønner at fristelsen for å trykke litt 
ekstra hardt på gassen er til stede med et råskinn som dette.

 Det er sjeldent man ser Lamborghinien til Peter og jeg har ikke sett den 
siden før sommeren. Står den i Glasgow? Er den godt gjemt i garasjen 
i huset han leier av James Milner? Finner han den ikke? (Garasjen er 
på størrelse med en middels stor enebolig!) Solgt? Uansett hva som har 
skjedd med bilen så er den på listen inntil det er bevist at den er borte. 
Trenger du noen å rydde garasjen??

  Dette er ingen bil for de som er gnien på bensinutgiftene. Forbruket 
bikker over 2 liter pr.mil på bykjøring...dersom du kjører pent. På 
motorveien skal den visstnok klare å komme ned i like over literen på 
mila. Hvorvidt det er mulig vites ikke. Stor motor er alt for morsom å 
ha til å tenke på drivstofforbruk. Jeg fikk leke med en gromversjon av 
Audi RS6 og klarte å kjøre med et snittforbruk på rundt 5 liter på mila. 
Det skal ikke være billig å ha grom bil!

Motor  V10
ccm  5204ccm
HK  560HK@8000rpm
Torque  540NM@6500rpm
0-100km/t 3,7sek
Toppfart 325 km/t
Pris  Ca.£210.000 (2,1 mill. kr)

2
3
4
5

Aston Martin DB9

Lamborghini Gallardo LP

Bentley Continental GT

1
Lamborghini Gallardo
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TA L E N T E T TA L E N T E T
Jóan Símun 
Edmundsson
Tekst: Aslak Bjerre Pedersen
Foto: Wikimedia Commons, Facebook

Den færøyske spilleren fikk 
sin førstelagsdebut i en 
treningskamp mot Norwich i 
juli, men hva vet du egentlig 
om unggutten? Her følger 
alt du trenger å vite (og litt 
til) om 19-åringen, som kan 
brukes både som offensiv 
midtbane og spiss.
 
Edmundsson ble født 26. juli 1991 
og vokste opp i den lille landsbyen 
Toftir (823 innbyggere) på øya 
Eysturoy. Klubben Edmundsson 
spilte for helt til han gikk til 
Newcastle var lokale B68 Toftir. De 
siste årene har klubben endt midt 
på tabellen i den ikke alt for sterke 
færøyske ligaen. B68 vant sist serien 
i 1992.

Jóan Simun fikk sin A-lags debut for 
B68 i 2008, og den 4. mai samme 
år scoret han sitt første mål i den 
færøyske toppserien. Han var kun 
16 år da han reddet et poeng med sin 
scoring ti minutter før slutt i kampen 
mot KÍ. Alt i alt spilte han 49 
ligakamper og scoret ti mål for B68.
Etter en suksessfull prøveperiode i 
desember 2009 gikk Edmundsson 

på lån til Newcastle ut sesongen 
i februar 2010, med opsjon på 
forlengelse. Tidligere har han vært på 
prøvespill i Manchester City, Odense 
og Esbjerg, men uten at det ble noe 
mer spill for de klubbene.

 Færøyenes landslagsstrener, 
Brian Kerr, uttalte følgende da 
Edmundsson ble klar for Newcastle:
- Han er en storvokst spiller med 
gode ferdigheter. Han kan passere 
motstanderen og han vet hvor målet 
står. Han scoret i tre U-21-kamper 
i fjor, inkludert et mot Russland, 
mens Colin Calderwood var der for 
å se på han. I tillegg til sine gode 
grunnferdigheter er han utrolig 
entusiastisk, ærlig og villig til å lære.
- I den kampen Calderwood 
var tilskuer spilte han ving i en 
4-3-3-formasjon, men jeg synes han 
er bedre i midten, der han fikk sin 
A-landslagsdebut mot Frankrike, sa 
Kerr den gang.

 I hans første sesong i klubben ble 
det som forventet kun spill for U-18 
og reservelaget, og hans aller første 
minutter i en offisiell kamp for 
reservelaget fikk han den 16. mars, 
da han spilte første omgang mot 
Hartlepool, i en kamp Hartlepool 
vant 2-0. Hans aller første mål i 
Newcastle-drakta kom den 20. 
februar, når han for U-18-laget scoret 
på straffe mot Derby. Den første 
scoringen for reservelaget kom mot 
Rotherham United den 27. april da 
han på fint vis flikket inn en corner 
fra Shane Ferguson allerede etter tre 
minutter.

 Reservelagstrener, Alan Thompson, 
uttalte følgende etter den kampen:
- Det var en vanskelig en (for 
Edmundsson). Han hadde ryggen 
mot og måtte få venstrefoten sin 
rundt ballen. Han har kommet over 

fra Færøyene og har gjort sakene sine 
bra så langt. Han er en talentfull gutt 
og en for framtiden”.

 Det var lenge uklart om Newcastle 
hadde benyttet seg av opsjonsretten 
på Edmundsson, men den 12. august 
ble det skrevet i færøyske medier 
at Edmundsson var Newcastles 
eiendom. Avtalen er gyldig ut denne 
sesongen, med opsjon på ennå et år. 
Hans debut for førstelaget kom mot 
Norwich i en treningskamp den 25. 
juli.

 Denne sesongen har startet svært 
lovende for unggutten. I tillegg 
til sine første minutter for a-laget 
har han scoret sitt første mål for 
Færøyenes A-landslag, og med tanke 
på hvor sjelden Færøyene faktisk 
scorer, så må jo det sies å være og 
være en god prestasjon. Mot Estland 
den 11. august sendte han Færøyene 
i ledelsen på bortebane mot Estland 
med et velplassert skudd fra 14 meter 
til venstre for keeper. Dessverre for 
Færøyene tapte de til slutt kampen 
etter at Estland snudde på overtid.

 Nå nylig, den 16. september, spilte 
han hele kampen mot reservelaget 
til Chelsea. En kamp som endte 
med et 3-2-tap. I følge rapportene 
spilte Edmundsson en god kamp 
som sentral midtbane, og her er noen 
reaksjoner fra Newcastle Online-
forumet:

Chris P: - Edmundsson gjorde en 
solid kamp, men fyren har en tendens 
til å drible for mye. Han sprang inn 
mot sentralforsvaret og vi mistet 
ballen. Dog fikk vi ofte tilbake 
ballen straks etterpå på grunn av at 
forsvaret var så forfjamsede av hans 
driblerier.

Mick: - Edmundsson løp mye og 

gjorde seg ikke bort mot det som så 
ut som et fysisk sterkt Chelsea-lag.

binnsy: - Edmundsson spilte bra og 
virker mye bedre enn forrige sesong.

Mer nyttig info om han er det 
vanskelig å finne, men her er litt 
unyttig info: 

- Han er fan av Susan Boyle og Tom 
& Jerry.
- Han er kristen.
- Den færøyske fanpagen for 
Newcastle United på Facebook, 
Newcastle Føroyar - Newcastle 
fjepparar í Føroyum, har 79 
tilhengere. Edmundsson er 
selvfølgelig en av de 79.
- Edmundsson har 680 venner på 
Facebook, blant dem Daniel fra 
newutd.no-forumet.

Faksimile: Facebook

Stadion til B68 på Færøyene

Faksimile: Facebook
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J O E Y  B A R T O N

Tekst : Khosro Khosnood
Foto : Wikimedia Commons

Joey Barton - Fortsatt den 
gamle urokråka, eller har han 
modnet? Klarer han ”å tvinge 
seg” inn i landslagsvarmen og 
Capellos planer?

 Hørte jeg Murphys Lov? Vel, alt som 
kunne gå galt gikk faktisk galt. Det 
så mørkt ut for klubben, og for vår 
midtbanegeneral, Joey Barton, var det 
faktisk bekmørkt. Nedrykk, samt skade 
på skade i sesongen der han skulle redde 
Newcastle fra totalt havari, kan vise 
seg å være hell i uhell. For når sant skal 

sies, klarte vi oss meget bra uten Joey, 
og Joey viser lovende takter i skrivende 
stund.

 Etter noen tøffe sesonger med diverse 
rettsaker, fengselsopphold, suspensjoner 
og skadeavbrekk, kan det virke som 
om gutten muligens har fått perspektiv 
på livet. For pipen har definitivt fått en 
annen lyd denne høsten. Barton leverer 
varene! 

Den nåværende situasjonen står i sterk 
kontrast til foregående år, og ikke 
minst fjorårets sesong, da mannen 
fra Merseyside tilbrakte mer tid på 
fysioterapeutens bord enn på gressmatta.

Mange trodde at de mange og lange 

avbrekkene skulle bety enden på 
karrieren i nordøst, men der tok man 
altså skrekkelig feil. Vi konstaterer at 
han er tilbake med brask og bram, for 
øyeblikket uten bart, og forhåpentligvis 
har han noenlunde tøylet det ustyrlige 
temperamentet. 

Evnen til å fokusere på humor og 
harmoni, der trener, Chris Hughton, 
og kaptein, Kevin Nolan, for øvrig har 
spilt en stor rolle, kan være gull verdt. 
Det er vel kanskje her nøkkelen til det 
vellykkede ”comebacket” ligger. Det er 
en god stemning i laget som mange har 
påpekt, men sørger dette for en mildere 
Joey Barton?

Man trenger ikke å være utdannet 

rakettforsker for å innse at gutten har 
mye å jobbe med. Han er strengt tatt 
fortsatt i ”godt gammelt slag” når han 
presterer å pådra seg tre gule kort på de 
fem første kampene i Premier League. 
Likevel er det noe ved hans framtreden 
som virker beroligende. Midtbanen har 
han gjort til sin egen og The Scouser 
jobber utrettelig for vår felles sak.

Skudd- og pasningsfot i ypperste klasse; 
det har kommet mye bra fra den kanten. 
Ingen tvil. Hvem glemmer vel scoringen 
mot Aston Villa og den målgivende 
pasningen til Andy Carroll mot 
Wolverhampton? Vi snakker høy grad 
av presisjon. Dessuten virket han stabil 
i kampen mot Everton med forholdsvis 
gode dødballer. Han hadde også en 
herlig stikker til Nolan i sluttminuttene, 
som utrolig nok ikke resulterte i 
straffespark. Fortsetter det slik, skal man 
ikke se bort ifra at landslagsspill venter 
rundt hjørnet.

Faktum er at Fabio Capellos England er 
i forandring, og det skal ikke benektes 
at Joey kan få sin sjanse dersom det 
gode spillet vedvarer. Kontinuitet er 
nøkkelordet. Gerrard og Lampard virker 
uatskillelige, med mindre Scholes skulle 

vende tilbake, og han må derfor ta vare 
på muligheten hvis den skulle dukke 
opp. De kommer ikke som perler på en 
snor for å bruke en klisjé!

Midtbaneankeret viser at han holder 
høyt nivå, og vi husker at Joey var 
innom Three Lions som Manchester 
City-spiller en gang i 2007. Han vet hva 
som må gjøres, og har selv gått ut og 
sagt i full offentlighet at han skal tilbake 
i hvitt. Det er som sang i fansens ører, 
for ambisjoner er viktig, og godt spill 
gagner klubben.

I det engelske landslaget har man en 
Geordie ved navn Michael Carrick som 
venter i kulissene, men det har blitt 
lite spilletid for den Newcastle-fødte 
mannen i den røde delen av Manchester. 
Det kan være gode nyheter for vår mann 
i sort og hvitt.

I London derimot, kan det se ut som 
om tidligere Magpie, Jermaine Jenas, er 
i frammarsj hva form angår. Samtidig 
er James Milner for tiden ustoppelig, 
og han kan som kjent brukes sentralt. 
Lennon, Walcott, Adam Johnson, 
Wright-Phillips og muligens Joe Cole 
sloss om posisjonene på sine respektive 
kanter, mens Barry til tider òg brukes 
i midten. Dette er klassespillere som 
holder høyt nivå. Barton må fortsette 
i samme spor for i det hele tatt bli lagt 
merke til og deretter eventuelt inkluderes 
i et uttak.

Uansett er det spennende tider i møte for 
Newcastle-tilhengere. Den nyankomne 
fra Elfenbenskysten, Cheik Tiote, 
gjorde en god figur på Goodison Park 
og kan utgjøre hard konkurranse for 
våre midtbanespillere. Som vi var vitne 
til i kampen mot de blå fra Liverpool, 
er Barton og den tidligere FC Twente-
spilleren to krigere som utfyller 
hverandre godt. Den ene mer defensiv 
anlagt enn den andre. Dessuten er Danny 
Guthrie sannsynligvis tilbake i slutten 
av september, slik at det blir umulig for 
spillerne å hvile på laurbæra. Det er slik 
både Joey og vi vil ha det, kamp om 
plassene!

Potensialet er tilstedet. Hans foreløpige 
gode spill tilsier det, men som poengtert 
må vår dødballspesialist prestere hver 
helg. Samtidig bør klubben oppnå gode 
resultater. Det er ingen hemmelighet at 
landslagsspillere som oftest holder til i 
klubber som kjemper om titler og trofé. 
Det er mye som skal klaffe, men er det 
én mann som kan utføre bragden, er det 
nettopp en mer moden Joey Barton.

Det er en god 
stemning i laget [...]
men sørger dette for 
en mildere Barton?

Barton varmer opp med laget på White Heart Lane før en kamp mot Tottenham i 2008
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K Y R R E S S K R Å B L I K K
Newcastles nye 
nummer 1 
Tekst : Kyrre Øie
Foto : Ole Gunnberg, Kyrre Øie

Denne måned skal spalten 
dreie seg om Tim Krul som 
har fått sjansen på førstelaget, 
etter at Steve Harper måtte 
bæres av banen mot Everton 
med en skulderskade som vil 
holde han utenfor fotballen de 
neste tre månedene.
 
 Tim Krul er kun 22 år gammel, 
men har allerede tilbrakt over fem 
år på Tyneside. Han kom fra Ado 
Den Haag i 2005, og begynte på 
juniorlaget og reservelaget. I 2006 
fikk han sin førstelagsdebut i en 
UEFA cup kamp mot Palermo på 
Sicilia. Der storspilte han og ble 
kåret til banens beste. 

 Før han fikk sin ligadebut for 
Newcastle for ganske nøyaktig 14 
måneder siden, så tilbrakte han et år 
på lån i skotsk Premier League og et 
kortidslån hos Carlisle. Nå er altså 
scenen klar for den nederlanske U-21 
målvakten, og iløpet av de neste tre 
månedene vil han få med seg et dusin 
kamper, og slikt jeg ser det vil det 
bli tøft for Steve Harper å få tilbake 
plassen når han er tilbake. 
 
Steve Harper hadde en brukbar 
sesong i fjor, men han er på ingen 
måte en toppkeeper i Premier 
League. Han er en keeper som 
sjelden gjør de store feilene, men 
det henger også sammen med 
hans begrensninger. Harper er 
sannsynligvis en av de svakeste 
keeperene i Premier League når 
det gjelder feltarbeidet, og han blir 
stående altfor mye inne på streken i  

forhold til hva en moderne keeper 
skal gjøre. 

 For dagens keepere handler det 
like mye om å forhindre sjanser, 
som å redde sjanser. Petr Cech er 
et eksempel på en keeper som er 
mye ute å plukker i feltet, noe som 
forhindrer enormt mange målsjanser 
på en hel sesong. Tim Krul er 
riktignok ikke på nivået til Cech 
enda, men han er typen til å bli det. 
Han er uredd i stilen og vi kunne se 
tegn på det allerede sist helg mot 
Stoke hvor han var ute å plukket 
noen cornere ned fra luften. Det vil 
være en prosess, hvor han vil prøve 
og feile. 

 Vi så han bommet stygt i feltet ved 
en anledning mot Everton, men jeg 
vil heller ha en keeper som går ofte 
ut å plukker ballen i feltet(selv om 
det innebærer en scoring imot en 
sjelden gang) enn å ha en som aldri 
går ut i feltet.   
 
Begge våre keeperene har etter min 
mening sin styrke på streken, det 
er bare det at Krul er mye bedre på 
dette området også. Med en enorm 
reaksjonsdyktighet og rekkevidde tar 
han langt mer enn hva Harper gjør. 
Også med ballen i beina og på utspill 
er det stor forskjell. 

 Krul har teknikken og roen, mens 
Harper virker utrygg og slår altfor 
mange baller ut over sidelinja. Så 
hvorfor har egentlig Harper vært 
førstevalget mellom stengene de siste 
20 månedene? Etter min mening er 
det kun erfaringen som taler til hans 
fordel. Han er en keeper som gjør det 
enkle, men aldri det spektakulære. 

 Vi trenger en matchvinner mellom 
stengene, og det har Tim Krul 
muligheten til å bli med den riktige 
tillitten. Det er ikke det at jeg ønsker 
meg en keeper som hele tiden skal 
gjøre det spektakulære, men jeg har 
irritert meg over at Harper mangler 
kapasitet til å storspille iblant. 

 Given var en sånn type keeper som 
kunne redde poeng på egenhånd 
iblant, og de samme egenskapene 
sitter også i vår unge hollender. Krul 
vil sannsynligvis gjøre noen feil de 
neste månedene, men for det første 
så vil han lære av det og bygge 
rutine. For det andre vil han kunne 
redde oss i større grad i en kamp 
hvor det er trøkk mot Newcastle-
målet. Med tillitt, så kommer også 
trygght og rutine, og da vil også Krul 
ha fått luket bort småfeilene i hans 

Han er en keeper 
som gjør det enkle, 

men aldri det 
spektakulære.

(Foto: Kyrre Øie) Tim Krul før kampen mot Aston Villa på St.James’ Park

(Foto: Ole Gunnberg) Tim Krul under pre-
seson mot Leeds sommeren 2009

keeperspill. Jeg er overbevist om at 
vi om tre måneder sitter å begeistrer 
oss over Tim Krul sitt keeperspill.  
 
Steve Harper er en helt for mange 
Newcastlefans, og dette innlegget er 
overhodet ikke skrevet for å henge 
han ut. Han har vært en trofast og fin 

spiller for klubben i nesten 20 år, og 
han fortjener all respekt han kan få 
for sin jobb på St. James Park. 

 Det er dessverre kommet til et punkt 
hvor han ikke helt mestrer nivået fullt 
ut, og ikke minst har vi kommet dit 
hen at vi har en ung sulten målvakt i 

Tim Krul som fortjener å spille. Krul 
takket heldigvis ja til en ny kontrakt i 
sommer, og jeg ser for meg han som 
Newcastles førstekeeper i lang tid 
fremover.



The b(l)ack side


