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NUFC 1 år etter
Levde de opp til forventningene?
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Bildet vi gledet oss over for ett år 
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til Premier League igjen.

FORSIDEN

13 Toon Gear
Siste for dette året.

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

Newcastle er mer enn bare fotball, billig øl og mer fotball. Soloppgangen ved kysten er fantastisk nesten 
hver eneste morgen. Det er verdt å stå opp kl.4 for å få dette med seg. Bilde fra St.Mary’s lighthouse
(Foto: Ole Reidar Gunnberg)

7 Spillerprofilen
Kjenner du denne mannen igjen?
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Ferdig i Newcastle

Den 21.juli setter jeg meg på flyet 
til Stavanger sammen med konemor, 
3 små (Vel, en 13 årig horomonfylt 
tenåringsjente går vel ikke under 
definisjonen ”liten”) og hund. 
Størrelsen på hunden tilsier vel at 
den knapt kan kalles hund. Mer en 
halv hund.

 Uansett så har 4 år i Newcastle 
vært en meget blandet affære fra 
en total nytelse av oppholdet til å 
hate alt som befinner seg innenfor 
de engelske grensene. Jeg må 
innrømme at jeg heller mest til det 
siste og ser virkelig fram til å flytte 
hjem igjen. En helg eller en forlenget 
ferietur i England kan jeg sikkert 
overleve i framtiden, men å tilbringe 
unedvengid lang tid i England skal 
vanskelig la seg gjøre selv med 1000 
ville hester for å slepe meg dit. 

 Men oppholdet har absolutt vært 
interessant på mange måter. Både 
med tanke på hvem jeg har møtt, 
hvilke muligheter jeg har hatt her 
som jeg ikke har hatt hjemme i 
Norge samt at jeg har en million 
ekstra erfaringer i bagasjen videre i 
livet. Ting jeg aldri ville lært i vårt 
lille land med en befolkning under 
halvparten av stor-London.

I de siste utgavene har jeg håpet at 
det er noen som løfter hånden og 
vil videreføre stafettpinnen som 
redaktør for MagZine. Så langt har 
ingen meldt seg og vi står knapt en 
måned unna offentliggjøringen av 
terminlisten for sesongen 2011/12. 

 Så hvordan vil neste sesong betone 
seg for oss? Vil vi klatre høyere? 
Vil Pardew få pengene han påstår 
Ashley vil gi han til spillerkjøp? 
Er det noen gode spillere som i det 
hele tatt vil bevege seg til sirkus 
Newcastle? Det er mange ting man 
kan lure på, men det er litt av gleden 
med å være fotballsupporter. Ingen 
kan i allefall kalle oss overlegen 
eller medgangssupportere. 

 Apropos overlegen så sitter jeg i 
dag, dagen etter finalen i Champions 
League, og er kraftig betatt av måten 
Barcelona spilte Manchester United 
over sidelinjen. Om noen har sett 
Pulp Fiction så vet de hva jeg mener 
når jeg sier at Manchester United 
ble ”gimped” For dette var en 90 
minutters leksjon i fotball fra A til Å. 
Tenk om vi kunne sett slik fotball fra 
de sort-hvite på St.James’ Park? 
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E D I T O R S  C O R N E R 4  Å R  E T T E R
Tekst : Ole Reidar Gunnberg

Snart er det 4 år siden vi kjør-
te av ferga i North Shields 
etter nesten ett døgn på sjøen 
på vei fra Stavanger. Vi skulle 
til byen som skulle bli vårt 
hjem de neste 4 årene. Nå er 
de 4 årene over og hvilket inn-
trykk sitter jeg igjen med?

Jeg hater England. Kort oppsummert 
så er jeg fornøyd med at England 
er en øy som i større og større grad 
ønsker å isolere seg fra omverdenen. 
Skottland og Wales derimot har jeg 
litt andre inntrykk av selv om de stort 
sett styres fra London. Men hvorfor 
uttrykker jeg meg så sterkt?

 Det finnes 1000 ting jeg kan sette 
fingeren på om hva jeg ikke liker 
med England. Det finnes selvfølgelig 
gode ting også, men etter 4 år har 
landet spilt banjo på nervestrengene 
mine. 

 Først og fremst er klassesystemet 
sett på nært hold en forferdelig 
opplevelse. Nederst på rangstigen 
finner man den laveste arbeiderklasse 
som kun lever i sin egen lille boble. 
Om du ikke passer inn der eller 
har samme syn som de på å hate 
politiet, autoriteter og andre som vil 
bestemme så har de ingen skrupler 
med å ty til grov vold. Dette har jeg 
selv fått oppleve på kroppen etter 
at jeg skulle lage en reportasje om 
Newcastle Gremlins og English 
Defence League, som forøvrig er en 
ansamling mennesker som stort sett 
skulle sittet bak lås og slå.

Jo mer jeg har surret meg inn i de 
lavere klassene jo mer nervøs er jeg 
for liv og helse. Det blir noe bedre 
litt høyere i arbeiderklassen der hatet 

ikke er fullt så sterkt, men volden er 
fortsatt til stede. My av hatet finner 
man helt opp til lavere middelklasse 
som så vidt klarer å få hodet over 
vannet.

 Når vi kommer til midlere og øvre 
middelklasse så finner man en 
mentalitet som begynner å ligne 
litt på den vi har i Norge. Men 
de er livredde for alt. Livredde 
for arbeiderklassen, for tyver, 
pedofile og at noe skal ta fra de 
deres middelklasseliv. Og når man 
beveger seg litt opp i middelklassen 
så kommer nedverdigelsen av 
mennesker som ikke gjør slik de gjør 
mtp at barna skal på rett skole, skal 
ikke gå på besøk med mindre dette 
er godt avtalt opptil en uke i forveien 
og fleksibilitet i form av hva man kan 
finne på i helgene eksisterer ikke. 

 Jeg hater det faktum at ungene mine 
ikke kan ha et liv i nærheten av det 
som de har hatt og kunne ha hatt i 
Norge. Om vi slipper ungene ut på 
forsiden av huset for å leke alene 
så får vi kommentarer fra andre 
foreldre med pekefingeren opp. Og 
når vi forteller om at 6-åringen vår til 
høsten skal gå til og fra skolebussen 
alene og kan gå de 800 metrene til 
besteforeldrene alene så er det på 
nippet til at barnevernet koples inn. 

 Jeg hater mentaliteten i arbeidslivet 
i forbindelse med jobben jeg har. 
Familieliv er ikke-eksisterende og 
sjefene krever at jobben skal gå 
foran alt og avlyser gjerne ferier og 
fritid for at du må på jobb. Jo kortere 
varsel jo bedre. Og ikke tro at du får 
kompensert på noen som helst måte. 
Ett eksempel er en kollega av meg 
som skulle på cruise med familien 
og hadde spadd ut opp mot 20.000 
kroner og måtte avlyse 5 dager før 
avreise fordi sjefen krevde at hun 

måtte jobbe. Ingen kompensasjon. 

 Jeg hater støynivået. Det er folk 
overalt. Og da mener jeg overalt. 
Jeg var en torsdag i den mest 
avsidesliggende dalen i Nord-
England med blindvei for å ta bilder 
og det var stint med folk. Biler over 
alt, støy, roping, hyling og et leven 
som en Finnmarking aldri kunne 
drømme om eksisterte i oppveksten 
sin der myggen lager den høyeste 
lyden i mils omkrets. 

 Jeg hater trafikken. Det er, som 
nevnt over, biler over alt. Greit 
at fartsgrensene er høyere enn i 
Norge, men ikke tro at du kommer 
fortere fram av den grunn. Om jeg 
skulle fulgt fartsgrensen de 64km 
jeg kjører hver vei til jobb skulle 
snitthastigheten vært på ca.103 km/t. 
Bemerk at jeg kjører mot rushet og 
har lite biler på veien i forhold til 
resten av døgnet. Om jeg er heldig 
oppnår jeg en snitthastighet på 70-
75km/t. 

 Jeg hater maten som skal være 
typisk engelsk. Mer smakløs mat 
tror jeg at jeg må lete lenge etter. 
Og den maten som faktisk HAR 
smak ha en smakssammensetning 
som er så på trynet at man må ha 5 
i promille for i det hele tatt klare å 
lukte på. Takk Gud for internasjonale 
butikker, utenlandske restauranter 
og hjelpsomme nordmenn som har 
bidratt til at vi kan lage god mat. 

 Og med et land som har over 60 
milioner innbyggere skulle da klare 
å få til å selge god kaffe i butikkene. 
neida... Det nærmeste jeg kommer er 
svindyr Nederlandsk kaffe til 100 kr. 
pr kilo. Tuse, tusen takk til alle dere 
som har bidratt til at min livskvalitet 
har vært Ok her i form av å kunne 
drikke Friele Kaffe. Tusen takk!
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S P I L L E R P R O F I L E N

TOON ARMY NORWAY
Haakonsvegen 65A
5519 Haugesund

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

Leder:
Nordin Chena

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

L E D E R E N  H A R  O R D E T
Pardew besto den første 
prøven.  Består han 
eksamen?

 Det var ikke mange som 
jublet da yndlingen Hughton 
fikk sparken og Pardew ble 
ansatt tidligere i sesongen. 
“Når sparkes Pardew?” 
var en av de første trådene 
som ble opprettet i vårt 
diskusjonsforum etter 
managerbyttet, og de aller 
fleste av de 80 som tippet dato 
så for seg et kortvarig opphold 
for den tidligere West Ham- 
og Charlton-sjefen. 

 I dag er det få som 
roper “Pardew out” blant 
Newcastle-fansen. London-
mannen har ført skjærene til 
en høyst akseptabel 12. plass, 
bare en sen scoring fra Tchoyi 
unna en flott 9. plass, og det 
uten Carroll - Newcastles 
mest verdifulle spiller før han 
ble solgt til Liverpool for £35 
millioner. Vi kan med andre 
ord trygt fastslå at Pardew 
har bestått den første testen 
i nordøst. Men det er fra 
nå av at han virkelig må få 
frem managerevnene sine og 
bevise at han er rett mann for 
klubben.

 Toon Army er en kravstor 
gjeng som er sulteforen på 
suksess. Selv om 12. plass 

er en flott prestasjon for et 
nyopprykket lag så vil de 
færreste være tilfredse med 
nok en sesong på nedre 
halvdel i PL nok en sesong. 

 Det er liten tvil om at Pardew 
må hente inn en god del 
spillere for å få stable sammen 
et slagkraftig mannskap. For 
om ikke de rette spillerne 
kommer inn og Newcastle 
sliter i bunnen når vi skriver 
oktober om fem måneder, 
kommer ikke Pardew til å sitte 
trygt i en klubb som har for 
tradisjon å sparke managere 
midt i sesongen. 
 
 I en undersøkelse gjort på 
NewUtd.no er 92 av 313 
(29 %) supportere fornøyd 
med Pardew, mens 181 (58 
%) “ikke er overbeviste”. 40 
(13 %) fans sier imidlertid at 
ansettelsen var håpløs.

 Om Pardew har det som 
skal til for å lykkes på 
overgangsmarkedet gjenstår 
å se, og blir på mange måter 
en eksamen for vår manager. 
La oss håpe at han gjør sakene 
bra slik at klubben for en 
gangs skyld får litt kontinuitet 
på managersiden.

Navn: Michael Richardson
Født: 17.03.1992
Posisjon: Sentral midtbane

Man kan ofte snakke om 
solskinnshistorier, og her har 
vi virkelig en av de. Michael 
Richardson spilte for den lokale 
klubben Walker Central og jobbet 
som elektriker vedsiden av 
fotballen. Han hadde sikkert ikke 
tenkt på proffspill i Newcastle 
overhode, utenom at dette 
selvfølgelig er en drøm for de 
fleste lokale guttene i området. 

 Men en Newcastle-speider 
ved navn Brian Clark fulgte 
Richardson over en periode 
og ble tydeligvis imponert. 
Richardson ble invitert til å 
prøvespille for Newcastle, der 
han også skal ha imponert stort. 
Trenere og folk rundt klubben 
var ikke i tvil: Dette er en spiller 
vi må signere. Slik gikk det, og 
drømmen gikk i oppfyllelse for 
unge Richardson. 

Men drømmen stopper ikke 
der. Han startet med å spille for 
U18 laget til Newcastle, hvor 
han allerede fra første spark på 
ballen imponerte stort. Med en 
enorm innsats og driv med ballen 
herjet han regelrett med flere av 
motstanderlagene, og det tok ikke 
lang tid før han fikk en plass på 
reservelaget til klubben. 

 De fleste ville vel tro at 
overgangen opp til reservelaget 
ble veldig stor, mtp at man her 
møter eldre, større og sterkere 
motstandere, men den gang ei. 
Richardson imponerte også på 
reservelaget, og i januar 2011 
kom beskjeden han ikke engang 
kunne drømme om for kun noen 

mnd siden: Du er i Newcastle sin 
A-lagstropp mot Tottenham! Han 
var med laget i forberedelser før 
kamp, varmet opp på mektige 
SJP, men fikk ikke plass på 
benken. 

 Men allerede nå skjønte vi at 
dette vil gå enda lenger. Hans 
debut på Newcastle sin benk 
skulle komme i februar 2011. 
Newcastle slet med skader, og 
borte mot Fulham fikk han en 
velfortjent plass på benken. Det 
gjorde han også i den sinnsyke 
kampen mot Arsenal noen dager 
senere, uten at han fikk spilletid 
i noen av kampene. Men for en 
erfaring dette må ha vært for 
stortalentet. Etter dette har ikke 
Richardson vært på benken i PL, 
men fremtiden er lys både for 
spiller og klubb!

Peter Beardsley om Richardson: 

”I have to be honest, I’ve got a 
soft spot for Michael. I think his 
attitude is sensational - but the 
good thing is, he’s got ability.
”It’s alright having the attitude 
but you have to have the ability. 
And Michael has it.”

Alan Pardew om Richardson:

“He’s only been here 10 months, 
and he’s jumped ahead of a few 
players.
Fair play to him, he looks a really 
good prospect.
We really like him.
He’s a great lad and we’re hoping 
to see much more from him in the 
future. It’s a great opportunity.”

Tekst: Daniel Driveklepp
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V I  K A S T E R  T E R N I N G E N

Spillernes terningkast 
for sesongen
Tekst : Nordin Chena
Foto: Wikimedia Commons og Flickr

Tioté ble utnevnt til årets spiller 
blant den norske Newcastle-
fansen, med Joey Barton og Jose 
Enrique på henholdsvis andre- 
og tredjeplass. Her kommer en 
gjennomgang av alle spillerne 
med et påfølgende terningkast.

Steve Harper
 Gode gamle Harper har 
gjort en god jobb i PL-

comebacket. Han er stort sett alltid 
stabil. Tabber seg sjelden ut og gjør 
det som forventes av en keeper på 
dette nivået. Det som imidlertid 
taler imot er at han ikke er noen 
“matchvinner” slik som Given. Blir 
også trukket litt på grunn av noen 
mål som kunne ha vært avverget 
om Harper hadde hatt litt større 
rekkevidde.

Tim Krul 
 Krul er en helt motsatt 
målvakt av Harper. Den 
unge nederlenderen kan 

gjøre det umulige, både på godt og 
vondt. Gjorde mange feil da han fikk 
sjansen tidlig i sesongen, men så ut 

til å ha skjerpet seg voldsomt da han 
igjen fikk muligheten på tampen av 
sesongen. Har et stort talent, men må 
skjerpe konsentrasjonen om han skal 
bli Newcastles “number one” neste 
sesong.

James Perch 
 Hadde Newcastle-fansen 
visst hvor dårlig Perch var 
så hadde et sekssifret antall 

Geordies protestert utenfor SJP da 
kjøpet av den tidligere Nottingham-
spilleren ble offentliggjort. 

 Har absolutt ikke taklet nivået i PL, 
og skrev seg også inn i rekordbøkene 
med fem gule kort på de første fem 

rundene denne sesongen. Utrolig at 
en så kjapp spiller kan komme på 
etterskudd såpass ofte. Selg!

Fabricio Coloccini  
 Coloccini har fortsatt på 

utviklingen fra sesongen i 
Championship og har vært 

veldig solid i de fleste kampene. Er 
som regel kanongod så lenge han 
ikke blir testet på fart eller fysikk. 
 

Mike Williamson
 Williamson er ofte et hett 
tema blant Newcastle-
tilhengerne, spesielt når 

det går dårlig. “Willy” spiller ofte på 
grensen og river og sliter så mye som 
mulig. Ballbehandlingen hans kan 
også settes under enhver kritikk. 

 Likevel har Williamson vært jevnt 
over god denne sesongen, og hans 
enorme hodestyrke har vært veldig 
viktig. Absolutt en godkjent sesong 
fra en stopper med null PL-erfaring.

Steven Taylor 
Steven Taylor avsluttet 
sesongen på en perfekt 
måte med tre scoringer på 

tre kamper. Viste også prov på at 
han er en meget god stopper. Har 
imidlertid vært mye skadet denne 
sesongen. Kan bli en viktig brikke 
for Newcastle neste sesong om han 
holder seg skadefri. 
 

Sol Campbell 
Selv om alle visste at 
Campbell ikke lenger holdt 
toppnivå, trodde de fleste 

at han fortsatt dugde som backup. 
Men med ølmage, begrenset teknikk 
og sterkt redusert hurtighet har den 
tidligere Arsenal-kjempen sett ut mer 
som “bambi på isen” enn en habil 
stopper. Pardew har uttrykt at han 
ønsker å kvitte seg med Campbell, 

men hovedpersonen selv ønsker 
ikke å avbryte kontrakten, til tross 
for at han knapt har fått spilletid på 
Tyneside.

Jose Enrique 
 Enrique har vært veldig 
god i forsvaret i år. Har 
det meste en back trenger; 

fart, styrke, teknikk og ekstreme 
1-mot-1-ferdigheter. Etter ryktene 
om Joses avgang startet på nyåret 
har spanjolen falt av i prestasjonene, 
og det spørs nok om ikke “El Toro” 
er en av de første som forlater 
stadionportene i sommer. 
 

Danny Simpson 
Simpson åpnet greit da han 
kom tilbake fra skade, men 
har etter hvert blitt avslørt 

på sine mangler gang på gang. Er 
ikke spesielt god defensivt, og bidrar 
med minimalt fremover. Syndebukk i 
veldig mange mål denne sesongen.

Kevin Nolan 
Mye kan sies om Kevin 
Nolan. Han er ikke hurtig, 
men har ikke spesielt god 

teknikk, og han pådrar seg veldig 
mange kort. Likevel er han en av 
våre viktigste spillere. Scoret 12 mål 
på 31 kamper fra midtbaneposisjon, 
og bidrar mye kun med sitt 
tilstedeværende på banen.  
 

Danny Guthrie 
Guthrie har også vært en 
del skadet, og fikk kun 
13 kamper fra start denne 

sesongen. Har hevet seg i slutten av 
sesongen etter å ha vært nærmest 
katastrofal før jul. 

Cheik Tiote 
Tiote har vært fenomenal 
denne sesongen. Har tatt PL 
med storm med sitt 

harde spill. Er først og fremst en 
defensiv brikke, men kan også bidra 
i den offensive delen av spillet. 
Scoret årets mål i den minneverdige 
4-4-kampen mot Arsenal.

Joey Barton 
Bortsett fra en uheldig 
slag-episode med Gamsten 
og noen anonyme kamper 

i mars-april har også Joey Barton 
vært veldig god. Silkefoten hans har 
bidratt til mange assists og scoringer, 
mens hans gode jobbing bakover har 
gjort oppgaven enklere for forsvaret.

Alan Smith 
Beviser at han ikke har 
noe i Premier League 
å gjøre hver gang han 

får muligheten. Er også veldig 
skadeplaget, og forsvinner 
forhåpentligvis i sommer dersom 
noen vil overta den massive lønna 
hans.

Jonas Gutierrez
Gutierrez har lenge vært 
en spiller det er umulig å 
forstå seg på. Legger ned 

utrolig mye arbeid og springer som 
en helt, men dribler seg fast veldig 
ofte. Viste prov på forbedring i siste 
del av sesongen, og kan bli viktig 
neste sesong om han fortsetter i 
samme spor.

Foto: Tom Gaspacho, Flickr

(Foto: Schrise, Wikimedia Commons) Tiote feirer 
årets mål i kampen mot Arsenal som endte 4-4



Shola Ameobi  
 Et lite plusstall bak dette 
terningkastet. Ameobi har 
gjort en bra jobb foran mål 

i år med 9 scoringer på 23 starter. Er 
likevel veldig mye skadet, samtidig 
som han virker hjelpesløs i mange 
oppgjør når han ikke har dagen. 

Nile Ranger 
 Mange hadde håpet på 
Rangers gjennombrudd 
denne sesongen. Unggutten 

har svinget mye i prestasjonene og 
har gått fra å være et uromoment 
av de sjeldne til komplett udugelig 
og uerfaren (og omvendt). Venter 
fortsatt på sitt første PL-mål. 
 

Peter Løvenkrands 
 Løvenkrands får i likhet 
med Ameobi mye tyn 
når det ikke går veien. 

Dansken har ofte virket uinteressert 
og har brent veldig mange sjanser 
i år. Han har likevel funnet veien 
til nettmaskene syv ganger denne 
sesongen, noe som ikke er altfor 
ille for et lag på nedre halvdel av 
tabellen. 
 
For lite tid: Ryan Taylor, Dan 
Gosling, Hatem Ben Arfa, Leon Best, 
LuaLua, Vuckic, Ferguson, Kuqi, 
Routledge
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Q U I ZV I  K A S T E R  T E R N I N G E N

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

Sir John Hall ble kon-
stituert som ny styrefor-
mann.

Robert Lee ble hentet fra 
Charlton Athletic.

Kevin Keegan ansatt som 
manager.

SPILLEREN
Hvilken ex-Magpie 
skal vi fram til?

Har spilt for Sunderland, 
Liverpool, Newcastle, 
Galatasaray og Sout-
hampton

Scoret kun 1 mål for 
klubben, selv om han 
spilte hele 109 kamper 
for NUFC. Regnet selv 
dette som sin beste sco-
ring gjennom karrieren.

Kanskje mest kjent for 
sin kraftige hårmanke og 
Hockeysveis.

KAMPEN
Hvilken kamp skal vi 
frem til?

Motstanderens keeper 
het Ruud Hesp.

Faustino Asprilla scoret 
hat-trick med en straffe 
og 2 headinger.

Newcastles første kamp i 
CL noensinne.

SITATET
Hvilket kjent sitat skal 
vi frem til?

Husket som et av Gazzas 
morsomste sitater.

Sagt i forkant av kamp 
mellom England og 
Norge.

Gazza ble spurt av norsk 
reporter om han hadde 
en beskjed til det norske 
folk.

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. 1992   2.Barry Venison 3. Newcastle - Barcelona 3-2, 17.september 1997,  4.Da svarer Gazza ”Yeah! Fuck off, Norway!” før han forsvinner i full 
latterkrampe

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.

(Foto: Ole Gunnberg) En gjennomsnittlig danske?
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I N T E RV J U E T

Fotballspillere er kjent for å kjøre flotte, dyre biler. Biler som forblir 
en drøm for flertallet av oss vanlige lønnsmottakere. Enkelte av disse 
bilene forbinder man i stor grad med en dresskledt herremann som liker 
sine Martini Shaken, not stirred. Vel...ikke i den siste filmen om han. 
For de som ikke fikk det med seg så er det James Bond vi snakker om.

Joey Barton har blitt sett mest i en sort Range Rover men har også blitt 
observert i en Aston Martin. Mens Alan Shearer cruiser rundt i en DB9 
med AS 9 på regisreringsnummeret så har Barton valgt en kortere og 
litt mer sporty versjon av sin Aston Martin.

Motor  V12
ccm  5935ccm
HK  517
Torque  570 NM
0-100km/t 4,2sek
Toppfart 305 km/t
Pris  Fra ca. £115.000,-

2
3
4

Aston Martin DB9

Aston Martin DBS Vantage

Bentley Continental GT

1
Lamborghini Gallardo

5
Aston Martin DBS Vantage V12

Jonas, Nolan og 
Enrique skiller 
Newcastle fra å være et 
nedrykkslag
Tekst: Nordin Chena

Lederen av Sunderlands 
supporterklubb, Stein Håkon 
Nes, oppsummerer sesongen 
og snakker ut om forholdet 
mellom rivalene i nordøst-
England. 

Hvordan vil du oppsummere 
sesongen som Sunderland-
supporter?

 Bra før jul, svak etter det, sier 
Nes kort, og mener at en liten 
spillergruppe har skylden for 
formsvikten etter jul:  
 
 Vi hadde tre søramerikanske 
spillere som ble nektet spilletid 
fordi de ikke hadde tilpasset seg 
den engelske stilen, Bent ble solgt 
og i tillegg slet vi med en del 
skader.

Er sesongen ”reddet” i og med at 
Tchoyi sendte Sunderland over 
Newcastle med  sitt hat-trick?

 

 Du tenker på Tchoyistory 3 ? Det 
betyr sikkert noe for de som bor i 
nordøst. For min del betyr det ikke 
mye mer enn at det ble 10. plass. 
 
Er det viktigst å komme over 
Newcastle på tabellen, eller å slå 
oss i innbyrdes oppgjør?
 
Det viktigste er vel å ha bedre 
tabellplassering. Se bare på 
galimatiassen i Chelsea der en av 
de dyktigste lederne får sparken 
etter 2. plass i serien! 
 
Hvilke forandringer må til 
i sommer for at Sunderland 
skal ta et steg opp og snuse på 
kontinentalt spill?
 
En større spillergruppe og at 
det styrkes der man i dag er 
svakest (venstrekant samt flere 
spissalternativer). 
 
Noen spillere du kunne ha tenkt 
deg fra Newcastle?
 
Jonas og Enrique samt Nolan 
er de som skiller Newcastle fra 
å være et nedrykkslag sammen 
med ex.Everton-spilleren på 
midtbanen. Denne kvartetten 
kunne vært med og styrket enhver 
Premier League-klubb. 

 
Hva synes du om Newcastle 
denne sesongen?
 
Målet var å holde seg og det har 
dere greid. Jeg har en t-skjorte 
som hyller Ashley som en 
hemmelig agent for Sunderland.
Med en normal klubbeier eller 
med en klubbstruktur uten 
medieklovner som ham kunne 
Newcastle ha vært på topp 7. Noe 
laget lett kan bli ved å beholde 
kvartetten nevnt over samt få 
inn en annen type midtspiss enn 
det man har i dag. Jevnt over 
kan resten av laget også styrkes, 
men det viktigste er å beholde 
kvartetten nevnt. 
 
Du tippet Sunderland på 10.-12. 
plass og Newcastle på 13. plass 
da vi tok en 
prat med deg før sesongstart. Har 
du vurdert å begynne å ta betalt 
for  spådommene dine? 
 
Det detter inn noen kroner når jeg 
tipper så hvis anledningen byr seg 
så kan jeg sikkert begynne som 
tippeekspert (tippet Birmingham 
ned etter å ha sett de mot Fulham 
for litt over en uke siden og det slo 
jo inn), avslutter Nes humoristisk.

 Vantage V12 har en lyd som kan 
få enhver autofil til å riste av ren 
nytelse. En dyp, brummende lyd 
som er skarp og rå slik bare gromme 
motorer kan lage. Lærinteriøret og 
chromlistene inne i bilen gjør bilen 
til en luksusdoning av dimensjoner. 

Den største feilen med Aston Martin 
har vært at den har vært engelsk - 
noe som har medført en synkende 
kvalitet. Men med et eierkonsortium 
som strekker seg fra England til 
Dubai så har kvaliteten bedret seg og 
en større del av produksjonen er nå 
flyttet til Graz i Østerrike. Noe å ha 
på ønskelista til jul?

Audi R8
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Tekst : Nordin Chena

I fast tradisjon har vi bedt våre trofaste 
brukere å stemme på sesongens ditt og 
datt for å bestemme hvem som fortjener 
gjeve priser og noen mer tvilsomme 
“achievements”. Hele 288 norske fans 
deltok i avstemningen. 

Årets spiller
 
Det ble en tett kamp mellom Barton og Tiote, som begge 
har vært veldig gode denne sesongen. Til slutt var det 
Joey som endet opp med NewUtd-prisen for sesongens 
beste spiller med en margin på åtte stemmer (40 %), med 
ivorianeren hakket bak med 38 %.

Årets mål 

I kåringen av årets mål var det aldri noen tvil. 
Tiotes fantastiske volleyavslutningen i den magiske 

4-4-opphentingen med Arsenal endte ikke uventet 
på en klar gullplass (69 %). Ben Arfas kremscoring 
mot Everton på Goodison Park endte på en hederlig 
andreplass med 25 % av stemmene.

Årets utvikling 

Under “årets utvikling” var det om å gjøre å stemme frem 
spilleren som har tatt det største steget og overrasket 
mest i sesongen som gikk. Både Gutierrez og Williamson 
sanket en del stemmer, men det var til slutt Tim Krul som 
stakk av med seieren med 40 %.

Årets skuffelse 

I en mindre prestisjetung vote ble det en drakamp mellom 
Perch og Campbell om hvem som skuffet mest. 38 % 
av stemmene var nok til å sende James Perch opp på 
førsteplass, med sin noe mer fyldige forsvarskollega (31 
%) hakk i hæl.

(Foto: Ben Sutherland, Flickr) Desverre ikke et trofé fra skapet på St.James’ Park

Årets spiller, antall stemmer og prosentvis resultat

Årets mål, antall stemmer og prosentvis resultat

Årets utvikling, antall stemmer og prosentvis resultat

Årets skuffelse, antall stemmer og prosentvis resultat
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K O N K U R R A N S E N 4  Å R  E T T E R  -  D E L  2
Studen Town FC til topps 
i sesongkonkurransen!
Tekst: Nordin Chena
 
Det ble en makt-
demonstrasjon av de sjeldne 
av Preben Andersens 
“Studen Town FC”, som 
i realiteten vant Fantasy 
League-konkurransen vår 
to runder før slutt. Laget 
endte med hele 2145 poeng 
ved sesongslutt – 47 poeng 
foran Svein Inge Østebøs 
“BadaBing” på plassen 
under. Vi har tatt oss en prat 
med vinneren, som vil få en 
Newcastle-drakt med navn og 
nummer tilsendt i posten. 
 
- Det var utrolig herlig å se at 
det endte med seier til slutt. 
Veldig storstilt å få delta i en slik 
konkurranse blant mange dyktige og 
fotballinteresserte mennesker, som 
tydeligvis følger godt med og har 
peiling på Premier League, sier en 
ekstatisk Preben til NewUtd.no. 

 - Det har vært en lang og jevn 
sesong blant de konkurrerende, og 
da var det ekstra gledelig å få se 

navnet ens stå øverst på den 
endelige tabellen, jubler han, og 
avslører seiersoppskriften: 

 Tankene mine består i å velge seg 
ut 15 spillere som du tror kommer 
til å gjøre det bra den forestående 
sesongen, for så å bytte ut enkelte 
med formspillerene som viser 
seg frem i løpet av året. Byttene 
som en gjør underveis bør være 
gjennomtenkte, og en bør se noen 
uker frem i tid. I år har ikke de store 
navnene levert poengmessig som 
forventet (bl.a. Lampard/Gerrard/
Rooney/Fabregas), da har det vært 
viktigere å følge med på de andre 
lagene, og merke seg hvilke spillere 
som gjør det bra der, og satse på 
disse. 

 Ellers er det viktig å treffe med rett 
kapteinsvalg, dette utgjør en del poeg 
i det lange løp.  Andersen er alt i alt 
fornøyd med Newcastles sesong, selv 
om det også har vært mange nedturer.

- Som vanlig har det vært en 
turbulent sesong sett med 
Newcastle øyne, men det har vært 
godt å få dem tilbake i det gode 
selskap igjen, der de så absolutt 
hører hjemme. Det har vært noen 
nedturer i løpet av sesongen, men 
det har også vært veldig mange 

oppturer. Hjemmekampene mot 
Aston Villa, mackems, scum og 
Liverpool, samt kampene mot 
Arsenal og Chelsea har vært ekstra 
gledelig å få med seg, og er kamper 
som har festet seg dypt i minnet. 
Godt å se at toppnivået vårt er såpass 
høyt!

78 medlemmer i supporterklubben 
deltok, og bidro til at NewUtd-ligaen 
ble nummer 1.748 av nærmere 
225.000 påmeldte ligaer. Alle på topp 
15 får premier av diverse slag. 

Topp-10 in sesongkonkurransen

Studen Town FC slik laget så ut i siste 
serierunde
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Raise your glasses
Tekst: Khosro Khoshnood

Da var vi her. Sesongen er 
over og vi klarte oss. Bank i 
bordet! Denne gang kan til 
og med de mest pessimistiske 
av pessimister heve glassene 
og utbringe en skål for en ny 
sesong i Barclays Premier 
League. Man er da ikke kjent 
for negative holdninger i 
nordøst. Tvert om. Det er 
ikke dermed sagt at ”the 
Geordies” svever på en 
rosa sky og er blottet for alt 
som heter innsikt, for det 
fantes skeptikere der ute, 
og skeptikerne fikk vann på 
mølla utover i det som mildt 
sagt ble en opplevelsesrik ferd 
mot overlevelse.

Sesongåpning og Carews straffemiss

Som et resultat av Skys sendeskjema 
får vi mandagskamp av alle 
ting. Manchester United på Old 
Trafford. Den samme åpninga som 
for to sesonger siden da vi gjorde 
en god figur og maktet å ta med 
oss ett poeng etter scoringer av 
henholdsvis Fletcher og Martins. Vår 
marerittsesong. Sesongen vi husker 
for nedrykket. Hvem ville trodd med 
en slik åpning?

I år gikk det ”bedre”. Misforstå 
meg rett, for vi gikk riktignok på 
et braktap med 0-3 i bagasjen, men 
kronet sesongen med nytegning 
av PL-kontrakt, og vi så glimt av 
storhet hos enkelte. Carroll gjorde en 
manns jobb med fine mottak, slepen 
teknikk og evnen til å holde på ball, 
mens Gutierrez må nevnes for sitt 
utrettelige arbeid på midtbanen. 

Hughton kunne ikke forvente noe 
annet denne mandagskvelden, men 
det som skulle følge, hadde nok 

ikke iren sett for seg i sine villeste 
fantasier.

Senere den samme uken, denne gang 
søndagskamp, stod Aston Villa på 
motsatt banehalvdel og ble ønsket 
velkommen til sesongens første 
oppgjør på St. James’ Park. Det var 
en herlig sensommers ettermiddag 
med behagelige temperaturer. 
Behagelig kan dessverre ikke sies 
om åpningen på bataljen da vi ble 
tatt på senga og serverte John Carew 
en gavepakke fra ellevemeteren som 
han blåste over mål. Derfra og ut 
var det et enmannsshow med seks 
bestenoteringer på lystavla for The 
Toon og et første hat trick i Premier 
League for den unge og lovende 
nummer ni, Andy Carroll.

Vår forhenværende nummer ni, helt 
og ikon, Alan Shearer, ble faktisk 
fanget opp av kameraene på Carrolls 
og dagens siste scoring. Big Als 
reaksjon med pundsedler i hånden 
skulle tilsi at han nettopp hadde 

vunnet en god slump med penger. Et 
herlig øyeblikk!

Opp- og nedturer hånd i hånd

De påfølgende kamper mot Wolves 
og Blackpool ble en liten nedtur, 
men oppturene var ikke langt unna. 
På dette stadiet i sesongen hadde vi 
nylig signert Cheick Tioté og fått 
Ben Arfa på lån fra Marseille. Det 
skulle betale seg relativt fort ettersom 
sistnevntes matchvinnende scoring 
mot Everton var av høy klasse og 
selvsagt ga oss tre høyst nødvendige 
poeng.

Sesongen utartet seg på dette viset, 
med opp- og nedturer hånd i hånd. 
Vi var ujevne, men det er noe man 
har lært å leve med som supporter 
av de svarte og hvite. I Ligacupen 
hadde våre egne reserver slått 
Chelseas på Stamford Bridge i en 
nervepirrende kamp som endte 4-3 i 
vår favør – noe som ble lagt merke 
til på balløya – for Chelsea tapte jo 
aldri på hjemmebane. Hadde vi bedre 
benkeslitere enn ligalederne?

Benbrudd og lokaloppgjør

Høsten meldte sin ankomst og vi var 
ikke helt komfortable med innsatsen 
så langt. Ville vi kunne etablere 
oss i ligaen, eller var dette bare en 
gjesteopptreden i det gjeveste av 
selskap?

Man City inviterte til fest i oktober, 
vel å merke uten bayerøl, men med 
noe som kan kalles for en hollandsk 
festbrems. Nigel de Jongs hodeløse 
takling vil gå inn i historiebøkene 
med negativt fortegn, og den skapte 
harme rundt omkring i fotball-
Europa. Dobbelt benbrudd, lød 
beskjeden, og Ben Arfas sesong var 
over før den en gang hadde rukket å 

begynne.

Tyne-Wear-derbyet var denne 
månedens siste kamp, og hvilken 
kamp det ble! Vi banket inn fem, 
mens mackems fikk sitt trøstemål 
i sluttminuttene ved Darren Bent. 
Enkeltspilleren Nolan må trekkes 
fram som kampens gigant, men hele 
laget fungerte godt denne søndags 
ettermiddagen.

Titus Bramble fikk et ublidt gjensyn 
med hjemmepublikummet med 
en lite gjennomtenkt takling som 
fortjent resulterte i det røde kortet. 
Erkefienden dro altså hjem med 
halen mellom beina, mens vår 
kaptein, Kevin Nolan, tok med seg 
matchballen etter tre fine scoringer i 
typisk goalgetterstil.

 ”Å se publikum på dette stadionet, 
støtten vi har, og å se deres reaksjon, 
er hva denne sporten handler om”, 
sa en smørblid Chris Hughton etter 
kampslutt.

Takk og farvel

Til tross for gode resultater og 
opprykk ved første forsøk, fikk 
ikke Chris fortsette ved roret. Etter 
3-1-tapet for West Bromwich i 
desember, hadde man tydeligvis 
fått nok. Signalene var der tidlig 
og spekulasjonene verserte i media 
ved sesongstart. Strengt tatt fikk 
man et kjempehint ved avslutning 
av forrige sesong og mangelen 
på kontraktforlengelse allerede 
da. Skulle ikke mannen få lønn 
for strevet, eller mente man at det 
var en selvfølge å rykke opp på 
første forsøk? Ledelsen, ved Derek 
Llambias i spissen, begrunnet 
avskjedigelsen med at man ville ha 
en trener av bred erfaring fra Premier 
League. Med en slik begrunnelse 

var overraskelsen mildt sagt stor da 
styret presenterte den nye mannen 
som verken var kjent for erfaring 
eller meritter i toppfotballen.

Sagaen om Andy Carroll

Overgangsvinduet ble et mareritt 
fra ende til annen. Andy Carroll 
forsvant ut porten på St. James’ Park 
i det som kan karakteriseres som 
en kontroversiell overgang i timene 
før stengetid. Attpåtil dro han til 
Liverpool som slet med en dårlig 
sesong og som i nærmeste framtid 
var tiltenkt en rolle som en av våre 
konkurrenter i kampen om Europa 
League. I hvert fall i fansens øyne.

Mike Ashley og Derek Llambias 
hadde gamblet. Riktignok ikke på 
kasino i London, men på våre sjanser 
om overlevelse. Hva skulle vi gjøre 
uten den offensive trusselen og 
luftens baron? Mannen som reddet 
ett poeng mot Wolves, han som stjal 
alle tre på The Emirates og banket 
inn spikeren i kista med en suser i 
3-1-seieren mot Liverpool. Hvem 
skulle fylle skoene?

Simply the BEST

Referansen til Tina Turners 
meget populære låt fra 80-tallet 
lot ikke vente på seg i engelske 
avisoverskrifter da Leon Best 
smadret West Ham med tre fine 
scoringer og 5-0 i bagasjen for 
Londonerne. Hadde vi funnet en 
fullgod erstatter, mon tro?

Gutten som ble hentet fra Coventry 
skulle vise seg å være mer enn god 
nok for nivået og overrasket mange 
med sin hodestyrke. Presisjonen var 
ikke helt der, men det stod ikke på 
innsatsen. Bidraget satte man pris 
på i nordøst og sørget for å sette 

(Foto: luvjnx, Flickr)
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en noenlunde demper på sinnet og 
sorgen etter å ha mistet toppscoreren 
og lokalgutten til Merseyside.

En annen unggutt man hadde store 
forventninger til og som skulle ta 
steget denne sesongen var Nile 
Ranger, spesielt i andre halvdel og 
i Andy Carrolls fravær. Man satte 
sin lit til neste talent i rekka, men 
Ranger skuffet på mange måter, for 
slik det går fram av sentrale spillere 
og lederskikkelser i nåværende tropp, 
virker det som hodet ikke helt er på 
riktig plass.

En opphenting fra en annen verden

I FA-cupen ventet et møte med 
lille Stevenage, et lag vi har møtt 
tidligere i denne turneringen. På 
nittitallet måtte man ha omkamp for 
å avansere, og det var Alan Shearer 
som til slutt skulle vise seg å være 
tungen på vekstskålen. Omkamp 
ble det ikke i år da lille askeladd 
triumferte med en velfortjent 
3-1-seier. Barton med et trøstemål og 
Tioté med et direkte rødt kort som ga 
ham tre kampers karantene. Rett og 
slett flaut.

Årets andre måned derimot, serverte 
oss en kamp man sent vil glemme. 
Walcott, Djorou og Van Persie hadde 
alle puttet innen uret hadde rukket å 
passere ti minutter inne på St. James’ 
Park. En katastrofal åpning, og folk 
begynte å forlate stadion. Ikke nok 
med det, men Van Persie headet inn 
sin andre og Arsenals fjerde etter 25 
minutter. Williamson og Coloccini 
fikk en marerittstart, og man 
bemerket resignasjon i spillernes 
ansikter. Harper kunne ikke gjøre 
annet enn å klø seg i bakhodet. Total 
kollaps.

Redselen blant Newcastle-spillerne 
spredte seg til fansen som ild i tørt 
gress. Kunne Arsenal nå tosifret? 
Man var forberedt på det verste, 
og all slags tanker fra gedigen 
ydmykelse og slakt i morgendagens 
aviser til nok en nedrykksesong, må 
ha svirret i spillernes topplokk.

Den andre omgangen startet 
forholdsvis rolig, men fikk en noe 
uventet tvist da Diaby måtte forlate 
banen etter å ha havnet i håndgemeng 
med Barton. Korrekt av dommeren 
og lite smart av Arsenal-spilleren. 
Det skulle gå en del minutter før vi 

fikk den første reduseringen gjennom 
et straffespark anskaffet av en viss 
Leon Best. Joey Barton gjorde ingen 
feil og opphentingen var i gang. Den 
neste reduseringen skulle kommet 
allerede seks minutter senere da en 
tilsynelatende offsideplassert Best 
mottok ballen fra Barton og puttet 
ballen bak Szczesny. Dessverre en 
feilaktig annullering.

Det tok ikke lange tida før Best 
fikk sin revansje og dermed var vi 
kun to mål bak. Vi øynet et snev 
av håp, ”håp i hengende snøre”, 
som Nils Arne Eggen ville sagt det. 
Femten minutter hadde man på seg, 
og vi levde i god tro, for er det noe 
historien har lært oss, er det at man 
aldri skal gi opp. Større mirakler har 
faktisk funnet sted.

Klokka viste 82 minutter da 
Newcastle fikk nok en straffe. 
Williamson var ikke vond å be og 
gikk overende i feltet. Phil Dowd 
virket sikker i sin sak, men reprisen 
viste den var av det billige slaget. 
Uansett kunne vår straffeeksekutør 
gjøre sluttminuttene ulidelig 
spennende. Ballen traff Szczesny 
i leggen, men fortsatte turen bak 
ham og i mål. 3-4! Vi var bare 
én nettkjenning fra en historisk 
opphenting!

Publikum får ikke en gang satt 
seg ned igjen på sine stoler da vår 
dødballspesialist får et frispark på 
høyrekanten som Arsenal sender ut i 
returrommet og til Elfenbenskystens 
store sønn, Cheik Tioté, som blåser 
taket av stadion med en kjempesuser! 
4-4! Hvilket klimaks!

Rekordjevn Premier League-sesong

Ukene forsvinner like fort som de 
kom og Newcastle-laget går fra den 

ene gode prestasjonen til den langt 
dårligere. Én helg er man involvert 
i kampen om nedrykk, mens i den 
andre er man innblandet i kampen 
om plass i Europa. Dette vitner om 
inkonsekvens, men også om hvor 
jevnt det faktisk til tider var.

Vårens lyspunkt og det som viste 
seg å bli en definitiv markør på 
overlevelse var nedsablingen av 
Wolverhampton med solide 4-1. 
Kevin Nolan markerte seg atter en 
gang og stiger opp som en sterk 
kandidat til årets spiller sammen med 
Barton og ikke minst Tioté. Nå ja, 
vi var ikke matematisk sikre, men 
bekreftet på langt nær at man var 
bedre enn lagene i nedrykkssumpen. 
Det skal nevnes at det ventet kamper 
mot Birmingham og Blackpool 
som kunne blitt svært ubehagelige 
i kombinasjon med andre resultater 
som hadde gått i mot oss, men den 
gang ei.

Sesongens to siste kamper tegnet et 
godt bilde av hvordan årets kampanje 
har utartet seg. Fra å komme tilbake 
to ganger mot Chelsea på Stamford 
Bridge til å miste en 3-0-ledelse mot 
West Bromwich på St. James’ Park, 
vitner kun om hvor høyt og lavt det 
er mulig å komme som supporter av 
verdens beste lag i kategorien ujevn. 
De to siste rundene var heldigvis 
ikke av betydning, men kunne fort ha 
vært meget viktige hvis moralen og 
samholdet ikke eksisterte. Kvaliteten 
var der, ingen tvil, men ingen lag 
er for gode til å rykke ned – noe vi 
ettertrykkelig fikk erfare for et par år 
siden.

Vi ble satt på prøve, for sparkingen 
av Hughton og Carrolls overgang 
kunne fort blitt hendelser man hadde 
bukket under for. Heldigvis kom 
man seirende ut, og vi smykker oss 

med en respektabel tolvteplass i 
den første sesongen i en ny æra. Et 
par plasseringer dårligere enn vår 
rival fra Wear, men tør påstå med 
et tøffere utgangspunkt. På godt og 

vondt sørget gutta for spenning i 
helgene. Aldri et kjedelig øyeblikk. 
Æres den som æres bør. Glassene er 
hevet, vi har banket i bordet. Takk 
for nå og på gjensyn. Skål!

(Foto: Sir/Nobby, Wikimedia Commons) Tomme seter på SJP etter Carroll og Houghton

(Foto: Ben Sutherland, Flickr) Skål!!
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FA N P R O F I L E N FA N P R O F I L E N

Boro-fan: Satser på 
cupmøte mot Newcastle 
neste sesong!
Tekst : Nordin Chena
 
Newcastles tradisjonelle rival 
er Sunderland, men møtene 
mot Middlesbrough skaper 
også en ekstra blest. Teesside-
laget rykket ned sammen med 
Newcastle for to sesonger 
siden, men har blitt værende i 
Championship. Vi har tatt oss 
en prat med en norsk Boro-
supporter for å høre hvordan 
det står til med naboene våre.

Thomas Underhaug Pedersen 
er 25 år, bor i Oslo Øst og 
jobber som porteføljeforvalter i 
forsikringsbransjen. Han hadde i flere 
år hatt sansen for Boro, men kom 
først ut av skapet da Gascoigne ble 
hentet inn i 1997.

Hvordan opplevde du nedrykket til 
The Championship?
 
- Leit, men egentlig fortjent sånn som 
laget spilte og spesielt midtbanen var 
langt under PL-nivå. Få år i forveien 
lå laget og snuste på CL-plass og 
spilte finale i Europa! Talenter som 

Morrison, Downing, Cattermole, 
Johnson, Turnbull og Wheather ble 
avlet opp en etter en, og sammen 
med rutinerte spillere som ble hentet 
inn hadde Boro noe godt på gang - en 
fin miks av spillere. Etter nedrykket 
gikk jo juniorlaget automatisk ned, 
og det påvirket ungdomsavdelingen 
negativt. Personlig ser jeg McClarens 
avgang som begynnelsen på slutten 
sånn i etterkant.
 
Boro var sammen med Newcastle 
og WBA en av favorittene til å 
rykke opp til PL igjen på første 
forsøk, men har nå endt på 11. og 
12. plass de to siste sesongene. Har 
fansen blitt vant til Championship-
tilværelsen?

Jeg kan kun svare for meg selv, men 
å være i Championship er selvsagt 
ikke optimalt. Det laget Boro rykket 
ned med var heller ikke godt nok 
for PL, så sånn sett var det kanskje 
greit å starte på nytt. At Newcastle og 
WBA gikk opp igjen var forjent, og 
de har vist at de har noe i PL å gjøre. 
Boro var i en annen situasjon, stallen 
var ikke god nok i utgangspunktet - 
og måtte starte litt på skratsj. 

 For meg ble det helt feil å hente 
inn Strachan som ønsket å satse på 
skotske spillere. All ære til en god 
manager og fin type som han er, 
men jeg skulle heller ønske at Boro 
satset på unge og lokale spillere 
som stammen i laget - sammen med 
noen eksotiske innslag som tidligere. 
Hvem husker vel ikke Juninho, 
Mendieta og Boksic?
 
Middlesbrough hadde en dårlig start 
på årets sesong, og slet i bunnen 
etter 15 runder. Fryktet fansen nok 
et nedrykk på Riverside?

 

Absolutt. Selv om serien 
avsluttet bra så det skummelt ut 
rundt årsskiftet. Et nytt nedrykk 
ville vært katastrofalt, og ikke i 
nærheten så ille som å rykke ned til 
Championship.  
 
Fire seiere på de fire siste 
kampene denne sesongen, 
deriblant brakseiere borte mot 
topplag. Rett og slett imponerende. 
Hva er forklaringen på 
kjempeavslutningen? 

Laget har et høyt toppnivå, og med 
Mowbray bak spakene har kanskje 
spillerne fått tilbake selvtilliten 
og spillegleden. Championship 
er såpass jevn, og spesielt det at 
laget ikke måtte frykte for nedrykk 
kombinert med ny manager kan 
ha vært utslagsgivende. Boro har 
jo tradisjonelt sett spilt godt mot 
presumtivt gode motstandere, så det 
var ikke veldig overraskende.
 
Hva er målsettingen for neste 
sesong? Får vi et gjensyn med Boro 
i det gode selskap? 

Jeg tror ikke det. Laget og manageren 
trenger mer tid, og bør heller satse 
på å bli mer stabile. ”Problemet” i 
Championship er jo det at du som 
middelhavsfarer egentlig kan snuse 
på opprykk etter en god periode med 
2-3 seiere. Jeg ser heller at laget 
bygger opp et lag som kan holde seg 
i PL, enn at de tilfeldigvis rykker opp 
og går rett ned igjen. 

 

Smith, Løvenkrands og Guthrie 
ønskes solgt av majoriteten av 
Newcastle-supporterne. Noe for 
Boro? 

Spillere som kan styrke laget er 
alltid aktuelle. Hvis Mowbray ser 
en spiller som kan passe godt inn 
i spillestilen må han gjerne hente 
noen av de overnevnte. At de har 
spilt i Newcastle tidligere er ikke så 
ille, spesielt siden flere av de ikke er 
lokale Newcastle-gutter.
 

 

Hvem oppfatter Boro-fansen som 
hovedrivalene sine nå som både 
Sunderland og Newcastle er i PL? 
Er hatet fortsatt like stort, eller har 
man begynt å forme rivaliserende 
forhold til klubber i samme 
divisjon?

Burnely og Leeds liksom? Det blir 
vel fort Sunderland og Newcastle 
som er hatlagene, noe annet blir 
ikke det samme. Blir ikke like lett 
å mislike et lag du ikke får møtt, så 
satser på flere cup-muligheter neste 
år.

(Foto: Alfonso Jimenez, Flickr) 
MFC er Mowbray’s hodepine

(Foto: Wikimedia Commons) Blir Riverside en Premier League arena i 2012/13?
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H VA  S K J E R . . . . . . . . I  N E W C A S T L E
JULI

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.

JUNI
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. . .

.

- Quayside Market

- Quayside Market

- Quayside Market

- Quayside Market

- Quayside Market

- Quayside Market

30.

- Quayside Market

- Quayside Market

31.

29. 30.

- Quayside Market
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M E D L E M S T R E F F  N E W C A S T L E
Medlemstur mot West 
Bromwich
Tekst : Nordin Chena
 
Vi arrangerte en medlemstur 
i forbindelse med kampen 
mot WBA 22. mai. Selv om 
selve matchen endte i en aldri 
så liten tragedie (3-3 etter 
å ha ledet 3-0 i 2. omgang), 
sier reiseleder Jon Vidar 
Aashamar at turen ble en 
suksess og at de som deltok 
gjerne ville være med på noe 
lignende neste sesong også.
Turen gikk  veldig fint, 
bortsett fra at en god 
del av oss, om ikke alle 
(?) satt askefaste igjen i 
Newcastle eller andre steder 
i Storbritania på grunn av 
utbruddet på Island, sier 
Aashamar.  
 
- Vi startet kampdagen klokken 12 
med quiz på Shearer`s, og for noen 
ble vel muligens alkoholkonsumet i 
meste laget, var en og annen av oss 
som var litt sliten på omvisningen 
dagen derpå, inrømmer reiselederen. 
 
Rogaland til topps i quizen 
Quizen ble vunnet av 
Rogalendingene i Team DB, 
Bjarne og Dag Eirik, som klarte 
imponerende 11 av 12 rette i del to 
av konkurransen, som omhandlet 
Newcastle United. Det ble gitt 1 
poeng per rett svar i den første delen, 
i den andre delen to poeng per rett 
svar. Vinnerne endte på 31 poeng av 
36 mulige totalt. 

 Det ble delt inn i fire lag, blant de 
elleve som deltok. Vinnerne fikk en 
Newcastle-drakt og en Newcastle 

t-skjorte og alle som deltok fikk en 
NUFC-caps hver.

 Dagen etter var det klart for 
omvisning på SJP. Under 
stadionturen var mye av fokus på 
spillere med draktnummer 9 gjennom 
historien, Bobby Robson, og en og 
annen fornærmelse mot Sunderland. 
Og selvfølgelig St. James` Parks 
historie og fasiliteter. 

 Som sikkert ikke så mange visste 
ligger ikke gressmatten på stadion 
helt i vater, når man spiller mot 
Gallowgate end spiller man i 
nedoverbakke. Forskjellen fra andre 
enden var såvidt jeg husker 3 fot. 
Dette er ikke noe klubben har gjort 
bevisst, men skyldes plasseringen 
banen fikk fra gammelt av, og er 
utjevnet en god del i forhold til 

tidligere. Det er forøvrig fullt lovlig, 
og hovedgrunnen til at Newcastle 
alltid spiller andreomgangene mot 
denne enden, om de får velge. 
Guiden hadde forøvrig fra tidligere 
jobbet som sjåfør for flere av våre 
tidligere managere, blant annet 
Bobby Robson, forteller Aashamar. 
 
Neste tur mot Sunderland? 
Har fått flere tilbakemeldinger på 
at medlemsturer er et populært 
tiltak. Blant flere ble det ytret ønske 
om at neste sesongs tur legges til 
Sunderland-kampen, og at dette helst 
bestemmes allerede fra terminlisten 
legges ut i slutten av juni, avslutter 
han. 
 
Medlemsturene for neste sesong vil 
bli offentliggjorte i juli. Terminlisten 
publiseres i midten av juni
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M E D L E M S T R E F F N E W C A S T L E
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H U S K E R  D U J O H N  K A R E L S E
Tekst : Henrik Risdal

Det var på norges egne 
nasjonaldag John Karelse 
ble født, nærmere
bestemt 17. Mai 1970. 
Stedet var Wemeldinge i 
Nederland. 

 
 Etter noen år på ungdomslagene VV 
Wemeldinge og AGOVV Apeldoorn, 
ble han nemlig solgt til NAC Breda 
allerede som 18 åring. Der hadde han 
en strålende karierre og var på banen 
hele 382 ganger iløpet av tretten år. 

 Det var også her han ble oppdaget 
av tidligere Newcastlemanager, Ruud 
Gullit som igjen signerte han for 

900.000 pund i August 1999. Det var 
stor tro rundt denne nye keeperen, 
men han fikk ikke det oppholdet
han håpet på. 

 I hans første kamp på A-laget, var 
han med å tape 4-2 for
Southampton. Fra denne dagen fant 
han seg selv ganske ubrukelig for
Newcastle. På den tiden hadde vi 
både Shay Given og Steve Harper
stående klare for å ta førstekeeper 
plassen. Og når til og med Tony 
Craig sto foran han i køen ble det 
veldig tydelig at han ikke hadde så 
mye i Newcastle-drakta å gjøre. John 
endte opp med å være på banen kun 
tre ganger for Newcastle.

 Det var meningen at han skulle bytte 
til en tyrkisk klubb i år 2000, men
dette skjedde ikke. Året etter gikk 

ryktene om at han skulle returnere til
Nederland å spille for Feyenoord 
Rotterdam, men heller ikke det 
skjedde. John hadde derfor ikke 
noe annet valg enn å holde seg på 
reservelaget til Newcastle.

 Etter et år som keeper for AGOVV 
Apeldoorn, valgte Karelse å legge 
opp som fotballspiller, men hans 
karierre innen fotballen stoppet ikke 
der. I 2006 ble han nemlig ansatt som 
manager for hans tidligere klubb, 
NAC Breda og der er han manager 
den dag idag.

(Foto: Wikimedia) Laget Karelse var en del av



The b(l)ack side


