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Ønskeliste til julenissen :
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3. En manager
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6. En manager
7. Stabilitet
8. Ny eier av NUFC
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10. Ny eier av NUFC
Kjære Julenissen. Om dette er uoverkommelige krav så ønsker vi oss bare
en ny eier av Newcastle United.

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

N e w c a s t l e

U n i t e d

F . C .

INNHOLD

2

Ditt bilde

FORSIDEN

4

Editors Corner

Konemor i redaktørens hus har
begynt å gjøre klar for jula så
julepynten er på plass.

5

Terminlisten

Få ditt bilde på trykk

Redaktøren har ordet

Foto: Ole Gunnberg

Oversikt over alle kamper
med datoer for når billetter er
tilgjengelig

6

Lederen har ordet

7

Nytt fra TAN

8

Skråblikk
Trøbbel i hjemmet

10

Newutd.no-profilen

12

Supportertreff

16

Spillerprofilen

Mats Lerbakk

Barteland gjør det itgjen!

”Tino” Asprilla

18

Hva skjer i Newcastle

20

Quiz

21

Toon Gear

22

Ny manager

12 Supportertreff i Trondheim

Joakim viser bilder og forteller kort om stemningen

Alan Pardew

23

Goodbye Chris
Hello Alan Pardew

Det er ikke bare fotball som er stort i Newcastle. Om du kommer over i November neste sesong kan du
forsøke deg på Newcastle Stampede - en 10km lang hinderløype med MYE kaldt vann og gjørme.
(Foto: Ole Reidar Gunnberg)
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Winter
wonderland?

mindre det er i en gågate eller kun
mellominngangsdøra og bilen. Det
finnes nok av idioter i England og
når man blander inn en bil på isføre
så blir idiotiet til galskap.

For de som fikk med seg nyheter fra
England før Chris Houghton forsvant
fra klubben så har mesteparten av
landet stått stille. Hvorfor? Pga. noe
så enkelt som snø. Vi ler godt av
engelskmenna når et helt samfunn
står stille pga 20cm med snø men det
er ikke så enkelt.

Hvorfor dette plager meg? Jeg
pendler 64km hver vei til jobb. Dette
gjøres på sommerdekk på isbelagte
veier i 30km/t sammen med 50,000
andre tullinger som må på jobb fordi
de MÅ i følge sjefen. Nytter ikke om
politiet ber folk parkere bilen om det
ikke er livskritisk å komme til jobb.

På det meste har vi hatt -14 grader
og rundt 50cm snø. Noe som er
MYE i engelsk målestokk. Bland
all denne snøen med veisalt som
ikke tåler mer enn -5 grader så
snøen smelter og fryser til is like
fort. Så legger man til fartsgrenser
på 117km/t på.......(trommevirvel)...
sommerdekk!!

Så jeg bruker litt over 2 timer til
jobb, tilbringer 9 timer på jobb og
på turen hjem må jeg tilbringe litt
over 2 timer i kø sammen med alle
de andre som sikkert skulle ønske
de kunne bli hjemme i stedet for
å risikere liv og lemmer for å dra
på jobb. Av denne grunnen er også
MagZine noe forsinket. Det er ikke
nok timer i døgnet.

Ole Reidar Gunnberg

Foto:

Ole Reidar Gunnberg
Wikimedia Commons
----------------------------------------------------------------MagZine-redaksjonen er et medlemsblad for
medlemmer av Toon Army Norway (TAN).
Magasinet distribueres på mail ca. hver 6,uke til
medlemmer av TAN.
----------------------------------------------------------------Uttrykk for meninger i artikler i MagZine står for artikkelforfatterens egen regning. TAN har ikke ansvar
for enkeltpersoners meninger som ytres gjennom
medlemsbladet. Likevel vil hver enkelt artikkel gjennomgås for å unngå at innhold og ytringer kan virke
støtende og krenkende.
--------------------------------------------------------------------Det er ikke tillat å kopiere innhold i MagZine uten
tillatelse fra Toon Army Norway eller redaksjonen i
MagZine.

Vinterdekk er et fremmedord i
England. likevel legger folk ut på
holkeføre med sommerdekk. Gjerne
slitte sådan. I etterkant kommer de
å sier at det slettes ikke er så ille
å kjøre. Kjøringen er ikke så ille,
men har du forsøkt å bremse på litt
kortere distanse enn 500 meter før et
veikryss? Hva om en unge går ut i
veien. Kan du stoppe?

F . C .

TERMINLISTEN

											
Kampdato Tid H/B Motstander		
Stadion			

REDAKSJON

Ole Reidar Gunnberg
Nordin Chena
Joakim Leistad
Khosro Khoshnood
Simen Moe

U n i t e d

(H)
(B)
(H)
(B)

Liverpool		
Birmingham		
Manchester City
Tottenham		

Merkander				

St.James’ Park
St.Andrews 			
St.James’ Park		
White Heart Lane		

Billetter til salgs
Billetter til salgs
Billetter til salgs
Billetter til salgs ca. 14.des.

17:00 (B)
Wigan			
20:45 (H)
West Ham		
FA-CUP 3.RUNDE
13:00 (B)
Sunderland		
FA-CUP 4.RUNDE

DW Stadium			
St.James’ Park		

Billettsalg fra ca. 20.des.
Billettsalg fra ca.13.des.

Stadium of Light		

Billetter til salgs for sesongkort

21:00 (B)
Fulham		
16:00 (H)
Arsenal		
16:00 (B)
Blackburn		
FA-CUP 5.RUNDE
16:00 (H)
Bolton			

Craven Cottage
St.James’ Park
Ewood Park

16:00 (H)
Everton		
FA-CUP 6.RUNDE
16:00 (B)
Stoke City		

St.James’ Park

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Wolves		
Aston Villa		
Manchester United
Blackpool		
Liverpool		

St.James’ Park
Villa Park
St.James’ Park
Bloomfield Road
Anfield

Birmingham		
Chelsea		
WBA			

St.James’ Park
Stamford Bridge
St.James’ Park

FEBRUAR
Onsdag 2.
Lørdag 5.
lørdag 12.
Lørdag 19.
Lørdag 26.

St.James’ Park		

MARS
Lørdag 5.
Lørdag 12.
Lørdag 19.

Britannia Stadium

APRIL
Lørdag 2.
Lørdag 9.
lørdag 16.
Lørdag 23.
Lørdag 30.

(H)
(B)
(H)
(B)
(A)

MAI

Vinterdekk er
et fremmedord
i England

Lørdag 7.
Lørdag 14.
Søndag 22.

16:00 (H)
16:00 (B)
17:00 (H)

Av denne enkle grunnen tør jeg
ikke slippe ungene ut å gå med
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LEDEREN HAR ORDET
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U n i t e d

N Y T T F R A TA N

det går veien. Et eksempel på dette
er hva som skjedde med Keegan og
Shearer. Etter at uerfarne Hughton
tok over skuta og ledet laget med
stor suksess i The Championship,
var det plutselig ingen som lengtet
etter de gamle legendene lenger.
Hatet mot Ashley roet seg også,
selv om julegrisen har gjort for
mye ”nonsense” på Tyneside til å
noen gang bli tilgitt.
TOON ARMY NORWAY
Haakonsvegen 65A
5519 Haugesund

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

Så slo Ashley til igjen.... Hva nå?

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
-----------------------------------------------------------------

Det at Hughton fikk sparken
slo ned som et lyn for de fleste
Newcastle-supportere. Til tross
for en dalende formkurve var det
vel ingen oppegående Toon-fans
som i de villeste tanker trodde at
vår poplære manager skulle bli
sagt opp. Men Ashley ville det
annerledes og ansatte heller sin
”casinokompis” Alan Pardew
som manager for de neste 66(!)
månedene. Hva nå, er det sikkert
mange som spør seg. Hva blir
reaksjonen til fansen i de neste
oppgjørene? Kommer spillerne til
å ”streike” i kampene fremover,
eller kan den nye sjefen klare å
motivere sjokkerte spillere? Blir
det spillerflukt i januar?
Det er jammen ikke lett å si, men
hvis en ting er sikkert så er det i
hvert fall at både Ashley og Pardew
er rimelig avhengig av å få en
god start på dette nye eventyret.
Newcastle-fansen er desperate etter
suksess etter mange års tørke, og
glemmer derfor relativt fort dersom

6
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Det verst tenkelige scenarioet er
at resultatene uteblir i de neste
kampene, noe som vil føre til
at spillere og ikke minst fansen
mister mer av tålmodigheten
som det allerede er lite igjen
av. Da kan vi fort ende med
å miste stjernespillere i neste
transfervindu, og vi bør i så fall
være overlykkelige om vi fortsatt
er et PL-lag når vi skriver august
2011.
Jeg skrev i forrige lederartikkel at
vi gikk en spennende tid i møte.
Den frasen er i høyeste grad
gjeldende enda, for det å være
Newcastle-fan er en eneste stor
berg- og dalbane som ingen av de
andre lags supportere en gang kan
forestille seg.
La oss håpe at Pardew klarer
å overvinne fansen og først og
fremst få spillernes tillit. Selv om
jeg var sterkt imot ansettelsen
(og sparkingen), har ikke Toonfansen noe annet valg enn å støtte
sin nye manager. Det er Ashley
som er svulsten i Newcastle, ikke
Pardew. Sistnevnte trenger den
oppbackingen han kan få. Og det
gjør spillerne også.

F . C .

Medlemstallet stagnerer
Vi har per dags dato (09.12) 225 betalende medlemmer av Toon Army Norway. Etter en lovende
start da vi publiserte sesongens tilbud i juli, har
påmeldingene flatet ut etter hvert. Vi er forholdsvis
langt unna målet vårt på 400 medlemmer denne
sesongen, og ser ut til å må ta til takke med å slå
tallene fra debutsesongen, da 248 personer betalte
kontigent. Har du en Newcastle-kompis som ikke
kjenner til supporterklubben vår? Spre ordet og få
ham til å melde seg inn!

Supportertreff i Oslo 2. januar
Det blir sannsynligvis avholdt et supportertreff på Tempest i Oslo 2. januar når Wigan tar imot Newcastle til nyttårskamp. Undertegnende vil selv avholde treffet, som vil inkludere en quiz med flotte
Newcastle-premier til vinnerne. Vi håper også at puben kan bidra med noen rabatter eller lignende,
men det gjenstår å se. Mer informasjon kommer etter hvert.

Gjennomførte treff i Bodø og Trondheim
Det ble arrangert treff også i Bodø og Trondheim (se egen artikkel) i forbindelse med nedsablingen
av Sunderland 31. oktober. Bare fire stykker møtte opp i Bodø, mens et langt større antall norske
Newcastle-fans i trønderhovedstaden. Blant premiene var t-skjorter og capser med klubbens motiv.

Nordin Chena

MagZine Desember-Januar 2011

7

N e w c a s t l e

SKRÅBLIKK
Trøbbel i hjemmet!
Tekst : Khosro Khoshnood

Fløyta runger i nordøstEngland. Et ran var blitt
gjennomført med kløkt.
Åsted? St. James’ Park,
Newcastle Upon-Tyne.
Ransutbytte, spør du? Jo,
tre særdeles viktige poeng i
kampen om overlevelse.
Den irske fargeklatten, Ian Holloway,
og hans Tangerines hadde lyktes
med sin kampplan; frustrasjonen hos
spillere og publikummere vitnet om
et hendelsesforløp man helst unner
sin verste fiende fra Wear. Man kan
ikke annet enn å forlate kamparenaen
skuffet, i tillegg til å spørre seg
hvordan det var mulig.

U n i t e d

Den lovende starten med storseier
over Aston Villa, etterfulgt av en
solid sanking av ett poeng mot
Ulvene, skulle tilsi et helt annet
utfall enn det man var vitne til denne
relativt varme høstdagen i september.
Heller ikke, i våre villeste fantasier,
kunne man forutse hva vi hadde i
vente vedrørende resultater den neste
tiden. Som Jon Hartvig Børrestad,
sportsanker i TV2s Premier Leaguestudio, så fint spurte sine gjester: ”Er
det mulig å bli klok på Newcastle?”
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og The Gunners, i tillegg til at vi slo
Chelsea på Stamford Bridge i Carling
Cup. London-forbannelsen virker å
være brutt, men kan vi friskmeldes?
Hva er årsak til vår plutselig gode
form på fremmed gress? Man kan
jo spørre seg om det har blitt lettere
å spille foran 3,000 spinnville
Newcastle-tilhengere i London
framfor 50,000 på stadion.

Det psykiske aspektet bør alltid settes
under lupen. Sterke personligheter
i garderoben er høyst nødvendig i
forhold til å takle det massive presset
Forrige sesong var laget bunnsolid og fra det kravstore hjemmepublikum.
gikk hele denne uten tap på det som
I sin tid gjorde Sir Bobby Robson
var blitt et fort i nordøst. Riktignok
oss oppmerksom på nettopp dette.
i The Championship, men likevel.
Det var av fundamental betydning å
Jo da, argumentet om nivåforskjell
ha hodet på riktig plass for å lykkes
noteres, men hvordan forklarer man
på Tyneside. Spillere har kommet
det faktum at Blackpool, på samme
og gått i lang tid og mange av dem
bane og kun få måneder tidligere,
bukket dessverre under.
ble utspilt og sendt hjem med fire
baklengs i bagasjen?
Eksempler florerer, men av
Vi har alle hørt det før: marginer på
sin side, keeper hadde sin livs dag,
en taktisk triumf. Dette er typisk
for enkelttilfeller, nettopp som mot
laget i oransje fra nordvest, men
bør nødig brukes som forklaring på
de neste mislykkede forestillingene
på St. James’ Park. Stoke, Wigan,
Blackburn og Fulham tok alle
med seg poeng herfra. To tap og to
uavgjort mot middelmådig motstand.

Ian Holloway (Foto : Brian Minkoff)

F . C .

”Borte bra, hjemme best”, lyder
ordtaket. Det kan ikke sies å passe
årets utgave av The Magpies, for
hittil har skjærene vist seg å være et
av de bedre bortelagene i en veldig
jevn Premier League-sesong. Ifølge
foregående års statistikk, har vi lidd
lenge av den såkalte reisesyken, og
vi mistrives spesielt i hovedstaden.
Utrolig nok har vi maktet å ta alle tre
poengene både mot The Hammers

”Er det mulig å bli
klok på Newcastle?”

N e w c a s t l e
på konsentrasjon og fokus betød
enden på visa for det en gang
landslagsaktuelle prospektet. For
øvrig har vår tidligere midtstopper, til
vår store fornøyelse, fortsatt i samme
spor i nabobyen.
Heldigvis finnes det motstykker i
dagens stall, der Andy Carroll må
framheves. Gutten virker uanfektet
av det som foregår bak kulissene
med diverse rettssaker og spesielle
kausjonsbetingelser. Han presterer og
leverer på et høyt nivå og har i tillegg
rukket å få sin a-landslagsdebut. Det
merkes at han har gode folk rundt seg
som bistår ved behov.
Ikke bare Carroll, men mange av de
nåværende spillerne har vist styrke
gjennom tøffe perioder med blant
annet nedrykk, potensielt klubbsalg
og usikkerhet rundt trenerteamet.
Opprykk ved første forsøk var i så
måte en bekreftelse. Navn som bør
trekkes fram er klubbkaptein, Nolan,
samt Harper, Coloccini, Enrique,
Gutierrez, tidligere nevnte Carroll og
ikke minst trener, Hughton.

U n i t e d

Men hva har skjedd siden forrige
sesongs strålende hjemmestatistikk?
Man er kjent for å være kravstor i
den tidligere kullgruvebyen, men
man kan da ikke forvente at alt vil
gå på skinner og at spill i Europa
står for tur. Det har vel strengt tatt
vært unison enighet rundt lagets
hovedmål. Overlevelse er tross alt
det viktigste, men vi halter og virker
anspente på eget territorium.
Vi husker Joey Bartons kommentarer,
tidlig i sin Newcastle-karriere, om
hvor negativt overrasket han var over
egne fans. Han hadde aldri sett slik
ondskapsfulle tilhengere noe sted og
dette mente han måtte endres hvis vi
noen gang ville oppnå suksess.
Det lå noe i Bartons utsagn. Vi hadde
sett det med Sir Bobby Robson,
vi har sett det med Allardyce, med
Roeder. Fansen snur ryggen til
spillerne og krever trenerens hode
på fat. Ingen nåde. Heldigvis er
forventningene senket i år ettersom
vi nylig er tilbake i det gjeve selskap,
men ambisjonene lever i beste
velgående.

nyere historie husker vi spesielt
godt Jermaine Jenas med sine
uttalelser om hvordan det var å bo i
Newcastle og sammenligningen med
fiskebollen. Boumsong er et annet
tilfelle, og måtte gi tapt etter den
famøse utvisningen mot Liverpool
på St. James’ Park i 2006 da fansen
virkelig hadde nådd bristepunkt. En
slik utblåsning har man sjeldent sett
blant publikum noe sted.
Franskmannens kompanjong og
medskyldig, Titus Bramble, er nok
et eksempel på en som led samme
skjebne og var dessuten offer for
hån i hver bidige kamp. Mangel

F . C .

Man kan i bunn og grunn ikke
skylde på tilskuerne, men heller
naiv tilnærming til enkelte kamper.
Muligens har man undervurdert
motstandere. Noen klubber kommer
til St. James’ Park med ett mål for
øye; ligge kompakt og vente på den
gylne mulighet. Mot Sunderland
stilte vi i ren 4-4-2-formasjon med
Ameobi og Carroll på topp som
fungerte ganske bra og ga slagkraft.
Frisk satsning i motsetning til den
vanlige 4-5-1 med enslig spiss eller
4-4-1-1 med Nolan liggende bak
Carroll.
Hughton skjønner at horden
med mennesker som møter opp
annenhver lørdag vil bli underholdt.
Man forlanger god offensiv
fotball, men kan dette vise seg å
bli vår undergang? Blottlegging
av bakre firer er ikke det mest
bekymringsverdige i kamper vi
dominerer, men man bør ofre en
tanke dit hen, selv om det som kjent
heter ”angrep er det beste forsvar”.
Uheldige situasjoner og en del
inkonsekvente prestasjoner har
oppstått, men det virker som vi er på
bedringens vei. Danny Simpson har
blant annet erstattet Perch og tilfører
en ny dimensjon på høyrebackplass,
der han serverer Carroll, i likhet
med Barton, krempasninger som
konverteres til mål. Når i tillegg
Nolan tar opp tråden fra forrige
sesong, har vi med andre ord mye å
glede oss til, også på St. James’ Park.

Englands mest kravstore fans? (Foto : Ole Gunnberg)
MagZine Desember-Januar 2011
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Chelsea og Arsenal, og begredelige
tap hjemme mot Blackpool, Stoke og
Blackburn. Med litt mer hell, færre
skader og flere dommeravgjørelser
med oss kunne tabellen sett enda
penere ut. Moralen i spillergruppa
virker å være fantastisk, og jeg håper
vi kan bygge videre på denne resten
av sesongen.

Mats Lerbakk
Tekst: Nordin Chena
Foto: Privat, Ole Gunnberg

Mats Lerbakk er 22 år,
studerer på 3. året som
byggingeniør i Trondheim.
Vi har tatt en prat med den
unge Newcastle-fanatikeren,
som også har lang fartstid på
NewUtd-forumet.
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Når og hvordan ble du
Newcastle-supporter?
Jeg ble Newcastle-supporter i 1994,
da min mormor kjøpte ei trøye til
meg fra Newcastle. Dette var under
den fantastiske Keegan-perioden,
og jeg ble raskt fascinert over laget,
supporterne og hele atmosfæren
rundt klubben.
Min favorittspiller var derimot
Blackburns målkonge Alan Shearer.
Det var da Shearer kom til klubben

i 1996 det virkelig tok av, og jeg
har fulgt Newcastle dag ut og inn
gjennom glede og sorg siden den
gang.

Hva synes du om sesongen hittil?
Hva var dine forventninger i
august? Har de forandret seg
etter hvert?
Alt i alt er jeg fornøyd med starten
på sesongen, tross svært varierende
resultater. Vi har hatt noen
bemerkelsesverdige seiere borte mot

Før sesongstart hadde jeg som
hovedmål at vi skulle berge
plassen i det gode selskap. Når vi
skriver ultimo november er mine
ambisjonene oppjustert til at vi
havner på øvre halvdel av tabellen.
Ligaen virker veldig jevn i år, og
fortsettelsen på denne sesongen blir
ulidelig spennende.

Hva tror du er årsaken til at
Newcastle ikke klarer å slå
dårligere eller jevngode lag på
SJP?
Dette er et svært vanskelig spørsmål
som jeg har stilt meg selv mye den
siste tiden. Jeg tror det kan ha en
sammenheng med at vi er godt vant
på SJP med tanke på fjorårssesongen

U n i t e d

og at vi undervurderer motstanderne.
Nå som vi har spilt flere dårlige
kamper på hjemmebane kan det
hende at spillerne har fått en mental
sperre som begrenser prestasjonene.
Nå gjelder det at Hughton gir gutta
trua på at vi nok en gang kan gjøre
vår elskede St James’ Park til et fort
motstanderne gruer seg til å besøke.

Hva er dine tanker om den
usportslige oppførselen til
Coloccini, Williamson og Barton
i det siste?
Dette er selvsagt svært beklagelig.
Jeg skjønner at gutta ble frustrert
under matchen mot Bolton, men de
bør være mer profesjonelle enn hva
de viste på Reebok. Nå har vi et rykte
på oss for å være et lag med mange
bad boys fra før, og situasjonene den
siste tiden har ikke akkurat lagt en
demper på disse beskyldningene.

F . C .

noe positivt kan det hende at Steven
Taylor får spilt seg tilbake i form.

Hvilke plasser bør vi forsterke i
januarvinduet?
Jeg skulle gjerne sett at vi handlet
inn en skikkelig klassemidtstopper
som kan styre forsvaret med
jernhånd. Det er også klart at vi
har for liten dekning på vingene.
Ben Arfa bør definitivt hentes på
permanent basis så fort kalenderen
viser januar.
Utrolig synd med skaden han
pådro seg, siden han viste prov på
fantastiske kreative ferdigheter vi nå
sårt mangler på midten. Hadde vi i
tillegg fått inn en rask måljeger på
topp ville troppen vår sett svært sterk
ut.

Spesielt vanskelig kan det bli de
kommende kampene med vårt
vanligvis solide midtstopperpar
sittende på tribunen. For å snu det til
MagZine Desember-Januar 2011
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SUPPORTERTREFF

Supportertreff mot
Sunderland

inn ble stemningen svært så
hyggelig.

Tekst og foto : Joakim Leistad

Varsel ble sendt ut på
supporterklubbens nettside,
diskusjonsforumet og på pubens
hjemmeside et par uker i forkant,
og oppmøtet var godt, selv om det
ikke var like fantastisk som forrige
sesong. Men så var forrige sesong
unik på så mange måter.

I anledning derbykampen
mot Sunderland 31.
Oktober samlet omtrent 30
Newcastle-supportere seg til
supportertreff på Three Lions
Football Pub i Trondheim.
En fin anledning for å
samle mesteparten av byens
Newcastle-supportere. Og
etter hvert som målene rant
12
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Pubinnehaver Dougie arrangerte
quiz, og supporterne svarte på
spørsmålene parvis. Det måtte
ekstraomganger til før vinnerne
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ble kåret. Vinnerne av quizen var
Raymond Hill og Torfinn Rogne,
som vant en caps og en t-skjorte med
supporterklubbens motiv, i tillegg til
et gavekort fra Three Lions.
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TRONDHEIM

Jubelen står i taket under kampen
mellom Newcastle og Sunderland.

Alle som møtte opp fikk penn,
klistremerke og en terminliste
i lommeformat, alt med
supporterklubbens logo.
Toon Army Norway registrerer at
arrangementet var en suksess også
denne gangen, og utelukker ikke at
det arrangeres nye treff senere.
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ASPRILLA

97-98 sesongen skulle bli ”Tino” sin
siste på Tyneside, en sesong som skulle
bli annerledes for den kontroversielle
angriperen. Etter salget av Les Ferdinand
og en langtidsskade Alan Shearer pådro
seg i pre-season var plutselig Asprilla
foretrukket som førstevalg på topp, ved
siden av en ung og uerfaren Jon Dahl
Tomasson.
Selv om sesongen skulle bli skuffende
for Newcastle, et år hvor vi slet i ligaen,
skulle likevel en av klubbens største
resultater igjennom tidene, i alle fall
etter undertegnetes mening, bli et
faktum, med en livsfarlig colombianer i
sentrum.
3-2 seier i Champions League over
selveste FC Barcelona, hat-trick av
Faustino Asprilla og en historisk
aften på St. James Park. Newcastle
tok ledelsen i det 26. minutt etter at
”Tino” tilsynelatende ble felt av Barca
sin sisteskanse, Ruud Hesp. Dagens
dommer, Collina, var aldri i tvil og pekte
konsekvent på krittmerket. Asprilla
omgjorde straffen til scoring, 1-0 var et
faktum og stadion eksploderte.

Faustino Asprilla
Tekst : Simen Moe
Foto : Wikimedia Commons

Faustino Hernàn Asprilla
Hirestroza ble født 10.09-1969
i Tuluà, Colombia, et land
hvor produksjon og eksport
av narkotika, gerilja kriger
og korrupsjon står i sentrum,
uten at dette påvirket familien
eller ”Tino” direkte.
”Tino” startet karrieren sin i SørAmerika hvor han spilte for Cùcuta
Deportivo og Atletico Nacional, hvor
han scoret 52 mål på 114 opptredener
før han satte kursen mot Italia,
nærmere bestemt Parma. I EmiliaRomagna regionen gikk ryktene om at
16
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klubbens nysignering var en talentfull
søramerikaner, med utenomsportslige
problemer – en spiller med like stor dose
temperament som talent. Oppholdet i
Nord-Italia strakk seg over 3 år (92-95),
og han noterte seg for 25 fulltreffere på
84 kamper.
I Februar 1996 var han klar for
Newcastle. Overgangssummen
endte på 6,7 millioner pund, etter en
overgangsprosess som var alt annet enn
smidig. Det hele endte med at Parma
truet Newcastle med søksmål dersom
de trakk seg fra avtalen. Til slutt ble alle
enige, detaljene var på plass, og ”Tino”
var blitt en Toon. I følge Asprilla selv,
var det ikke dårlige holdninger og bråk
på og utenfor banen som var årsaken til
at italienerne var nærmest desperate etter
å selge men nåværende landslagssjef
for England; Fabio Capello. Han
hadde signert en før-kontrakt med

Parma og colombianeren var ikke i
fremtidsplanene hans.
Asprilla ankom Tyneside i privat-jet
og pelsfrakk før han dagen etter scoret
i sin Newcastle debut etter et innhopp
fra benken. De resterende 14 kampene
av sesongen ble ingen kjempesuksess,
og flere funderte over om ”Tino”
sin ankomst hadde kostet Newcastle
seriegullet, som endte i den røde delen
av Manchester.
”Tino” sin andre sesong bar preg av
en del benktilværelse, en sesong hvor
Newcastle nok en gang endte som
nummer 2, igjen bak Manchester United.
Selv om Asprilla fikk relativt få sjanser
i ligaen var han en viktig bidragsyter i
Europa, og med sine 5 nettkjenninger
reddet dette på mange måter sesongen
for colombianeren.

Newcastle ledet over gigantene fra
Spania. Og det skulle bli mer. Kun 4
minutter senere sendte høyreving Keith
Gilespie et presist innlegg inn i boksen,
hvor ”Tino” vise sin ekstreme spenst,
raget høyest og avsluttet angrepet med
en nærmest perfekt heading, og ledelsen
var doblet i løpet av kort tid. 3 minutter
etter hvilen var søramerikaneren frempå
med pannebrasken igjen, og de svarte
og hvite ledet sensasjonelt 3-0, etter
praktfullt forarbeid av Keith Gilespie,
for andre gang denne kvelden.
Barca var nære ved å ødelegge festen
etter sene scoringer av Luis Enrique og
Luis Figo, men nærmere kom de aldri.
Newcastle vant 3-2 og den store helten
var mannen som bar drakt nummer 11:
Faustino Asprilla. Dette skulle ironisk
nok bli hans siste scoringer for klubben,
da han i januar 1998 ble solgt tilbake
til Parma for 6 millioner pund, etter
at manager Kenny Daglish hadde gått

lei av playboy-stilen og varierende
sportslige prestasjoner. ”Tino” endte
på 8 mål på 48 kamper i serien, men
dog imponerende 9 mål på 11 kamper i
europeiske turneringer.

Etter endt karriere stod Asprilla bokført
med 110 mål på 330 kamper og med
20 mål på 57 kamper for hjemlandet
Colombia, men vil hos mange bli husket
for en ellevill livsstil, et voldsomt
temperament og utenomsportslige tull
som på mange måter overskygget et stort
talent og potensial.
Han ankom treningsfeltet til sin
daværende klubb i Chile med pistol, og
truet lagkammeratene til å løpe, hvis
ikke skulle han visstnok skyte de. Han
gikk glipp av Parma sin cup-vinner-cup

finale i 93’ pga en skade han klarte å
pådra seg etter å ha havnet til slåsskamp
med en bussjåfør i hjembyen Tuluà i
Colombia og det rykes også at han ble
invitert på fisketur i Gianfranco Zola
sin private båt, og endte visstnok med å
rasere hele skuta.
Uansett vil ”Tino’s” fantastiske
prestasjon mot Barcelona aldri glemmes,
en kamp som Asprilla selv mener kun
kan sammenlignes med prestasjonene
han leverte i europacupen mot Metz
eller 5-0 seieren over Nottingham
Forrest i serien året før. Så til tross for
hva man kan kalle en middelmådig
Tyneside-karriere, vil hans prestasjon
mot Barcelona på St. James Park aldri
glemmes; En legende opptreden i svart
og hvitt.
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....I NEWCASTLE

1.

2.

3.

JANUAR

4.

5.

- Danny Simpson 24
år

- NUFC - West Ham

9.

- Thin Lizzy,
Newcastle City Hall

- Quayside Market

10.

- Quayside Market

6.

7.

8.

9.

- Andrew Carroll 22år

11.

- NUFC - Liverpool

16.

12.

13.

17.

18.

- Pixie Lott, Newcastle
City Hall

22.

23.

26.

27.

28.

31.

18

- Kazenga LuaLua 21
år
- Bradden inman 20 år

14.

15.

19.

20.

- Quayside Market

21.

- NUFC - Man City

10.

6.

7.

- Wayne Routhledge
26 år

8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

25.

- Quayside Market

24.

25.

21.

29.

30.

26.

- Peter Løvenkrands
31 år
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- Fabricio Coloccini
29 år

22.

- Quayside Market
- Sanchez Jose Enrique 25 år
- Steven Taylor 25 år

23.

24.

27.

28.

29.

30.
- Quayside Market

30.
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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.

SPØRSMÅL

3 poeng

2 poeng

Nolberto Solano blir født Newcastle var tapende
HISTORIE
finalist i FA-cupen for
Hvilket år er det snakk 12.desember dette året
5.gang
om?
SPILLEREN
Hvilken ex-Magpie
skal vi fram til?

Ble solgt til Newcastle
for £6 millioner i 1995

KAMPEN
Hvilken kamp skal vi
frem til?

Newcastle hadde sju
kamper uten seiere før
denne kampen

MANAGEREN
Hvilken manager skal
vi frem til?

Tidligere forsvarsspiller
født i 1955

1 poeng

Joe Harvey var manager
i Newcastle

Spissen fikk 17 kamper
Engelskmannen scorte
for sitt landslag og scorte 50 mål på 84 kamper for
5 mål
Newcastle. Han scorte
også et mål i Shearers
testimonialkamp.
Jerome scorte mål for
Newcastle kom opp på
motstanderen mens Mar- en 11.plass til stor glede
tins og Beye scorte for
for Sam Allardyce
for Newcastle
Newcastle vant Intertoto
Engelskmannen
spilte 193 kamper for
cupen under dennen
Newcastle og scorte 8
manageren
mål

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

Range Rover Sport, Chrome
Motor		
ccm		
HK		
Torque		
0-100km/t
Toppfart
Pris		

Andy Carroll har vært mye i media den siste tiden. Blant annet i
forbindelse med ny kontrakt og kjøp av ny bil. for de som har fått med
seg de øvrige avisoverskriftene som han har hatt har også fått med seg
at han angivelig skal ha banket opp kjæresten sin samt kastet et glass i
ansiktet på en annen gjest på Bamboo i Newcastles Bigg Market.
Som følge av dette endte han opp med å måtte bo sammen med Kevin
Nolan og hans familie i Darras Hall. Utenfor garasjen måtte han
parkere sin nye Range Rover, noe han kom til å angre på.
Range Rover er et britisk bilmerke på godt og vondt. Av en eller annen
grunn har de en status som en bil for de rike. Samtidig kan vi jo trekke
fram kvaliteten på Britisk håndtverk..deriblant bilproduksjon.
Range Rover er dyr og ER en bil for de rike. Men man må ha stor
pengebok for å vedlikeholde den. Ikke fordi verkstedregningen er
så store for service men fordi bilen må innom service hyppigere enn
biler fra andre deler av verden. Nå skal det likevel sies at Indiske Tata
Motors har gjort en bra jobb etter at de overtok merket i 2008. Men for
Andy Carroll sin del så burde han ta LITT bedre vare på bilen sin enn
dette.

V8 Supercharged
5000ccm
510HK
625NM
6,2sek
225 km/t
Ca.£78.000 (780.000,- kr)

1
2
3
4
5

Lamborghini Gallardo

Aston Martin DB9

Bentley Continental GT

Range Rover V8 Vogue SE

Svar:
1. 1974 2. Les Ferdinand 3. Newcastle - Birmingham 2-1 i 2007 4. Glenn Roeder

20

Desember-Januar 2011 MagZine

Brent Range Rover Sport (Carroll sin)

MagZine Desember-Januar 2011

21

N e w c a s t l e

U n i t e d

NY MANAGER

F . C .

N e w c a s t l e

Tekst: Ole Gunnberg
Foto : Wikimedia commons

Alan Pardew ble denne uken
utnevnt som ny manager for
Newcastle United. Pardew er
dermed den sjette manageren
under Mike Ashleys regime
på St.James’ Park. Ingen
statistikk å være stolt over.
Newcastle United skaper
igjen overskrifter for alle feile
grunner
Alan Pardew er snart 50 år
gammel og slutter seg igjen til det
gode selskap i Premier League.
Forhenverende midtbanespiller
som ikke har hatt noen stor suksess
hverken som spiller eller manager.
Høydepunktet hans, om man kan
kalle det et høydepunkt, var å bli
toppscorer for Charlton Athletic i
1992/93-sesongen.
Mens han spilte for Barnet ble
han etter hvert utnevnt til spillende
trener under manager Terry Bulivant.
Daværende manager i 1997.
Sesongen etter ble Pardew med
Bulivant når han flyttet til Reading i
1998. Pardew overtok der stillingen
som reservelagstrener.
Det første skrittet inn i verdenen
som manager fikk Pardew da han
overtok som caretaker manager for
Reading i 1998. Hans tidligere sjef,
Terry Bulivant, fikk sparken etter kun
måneder i managerstolen. kort tid
etter ansatte Reading Tommy Burns
som manager og managerkarrieren
til Pardew ble kortlivet i Reading
for denne gang. Pardew gikk tilbake
som reservelagstrener under Tommy
Desember-Januar 2011 MagZine
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A L A N PA R D E W

Ny manager, Alan
Pardew
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Burns.
I september 1999 forsvant Tommy
Burns fra managerstolen i Reading
og Pardew ble denne gangen tilsatt
som permanent manager for laget.
Reading ble snudd fra å være
nedrykkskandidater til å spille
playoff på under én sesong. Reading
tapte kampen om opprykk men
Pardew førte laget til direkte opprykk
fra League 2 i 2000/01-sesongen.
I den første sesongen in League 1

Det er med store
forventninger om at
Dommedag er nær
og Djevelens time
snart har kommet
førte han Reading til en overraskende
4.plass på tabellen og tapte igjen i
playoff om opprykk. Pardew hadde
satt navnet sitt på managerkartet i
England og ble spådd en lovende
karriere i en alder av 40 år.
I 2003/04-sesongen ønsket West
Ham å ansette Pardew som manager
og etter hvert trakk han seg fra
stillingen i Reading for å slutte seg
til the Hammers som da spilte i
daværende Division one (Nåværende
Npower Championship)
på 2 sesonger omgjorde han West
Ham fra et ”midt-på-tabellen”lag i Division One til et Premier
League lag. Allerede i første sesong
i Premier League ledet Pardew
West Ham til FA-Cupfinalen
hvor de tapte mot Liverpool etter
straffesparkkonkurranse. Fram til
2006/07-sesongen gikk det greit i
West Ham men etter en rekke tap

valgte styret å erstatte han som
manager i desember 2007
Bare 2 uker senere ble han tilsatt
som manager for Charlton Athletic.
En klubb som halvveis i sesongen
hadde kun 12 poeng og minus
20 i målforskjell. Han klarte ikke
å få laget opp fra bunnstriden
og det endte med nedrykk i
2007/08-sesongen.
Sesongen etter var ingen stor
suksess og Charlton endte på en
skuffende 11.plass etter forventninger
om opprykk. 2008/09-sesongen
varte bare 4 måneder for Pardew i
Charlton og etter en rekke dårlige
kamper forlot han Charlton basert på
en gjensidig oppsigelse.
Det tok 8 måneder før Pardew
igjen inntok managerstolen. Denne
gangen for Southampton. I sesongen
2009/10 ledet han Southampton
til Football League Trophy (Kjent
som Johnstone’s Paint Trophy) på
Wembley og sikret klubbens første
trofé siden 1976. 5 måneder senere
ble han avskjediget som manager
etter rapporter om lav moral blant
trenerstaben. samt en uenighet med
styreformannen Nicola Cortese.
Og nå har han altså tatt over vår
alles kjære Newcastle United.
Vi krysser fingrene for at han vil
forbedre sin managerstatistikk i
klubben. Pardew har vært manager i
528 kamper hvorav 231 har resultert
i seier. 133 kamper er spilt uavgjort
og kun 164 har endt med tap.
Lykke til Alan Pardew. Du har store
sko å fylle å St.James’ Park
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Tekst: Joakim Leistad
Foto : Wikimedia commons

Det kom som lyn fra klar
himmel. Det var uventet og
sjokkerende. Men likevel
var det kanskje ikke så
overraskende. For kom
ikke her og si at du ikke ble
advart.
Faresignalene var der tidlig. At
Hughton ikke fikk ny kontrakt
bare ved det faktum at han rykket
opp med klubben, i suveren
margin, til tross for ekspertenes
og fansens dystre spådommer i
forkant av forrige sesong, er ett
eksempel. Et annet eksempel er
pressespekulasjonene tidligere i høst
om at Ashley ville sparke Hughton.
Den neste advarselen kom når han
ikke fikk ny kontrakt etter å ha gruset
Sunderland hjemme og slått Arsenal
på bortebane, og jammen tok ikke
Colin Calderwood med seg hatten sin
og ble manager i skotske Hibernian.
Likevel ble vi altså tilsynelatende
tatt fullstendig på senga. Ryktene var
der, vi trodde bare ikke noe på dem.
Det slår meg likevel at dette var
uunngåelig, og at det har vært
planlagt i lang, lang tid. Det gjaldt
bare å finne riktig anledning. Og når
vi altså hadde tapt mot Bolton og
WBA med flere førstelagsspillere ute,
og kun greide uavgjort mot Chelsea
i dårlig form, da sier det seg selv at
Hughton måtte gå.
Begrunnelsen var altså at
styret ønsket en mer erfaren
manager. Erfaring er jo vel og
bra det, men hvis ikke rollen som
Desember-Januar 2011 MagZine
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Hello, Alan Pardew!
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assistentmanager/førstelagstrener i
Tottenham i nesten to tiår er å regne
som erfaring, hvordan kan vi da måle
erfaring?
Jo, erfaring er å ha fått sparken
mange nok ganger, og gjort mange
nok klubber dårligere enn de i
utgangspunktet var. Det er virkelig
verdifull erfaring. Derfor ansetter vi
den tre år yngre Alan Pardew, som
har vært manager for fire klubber og
fått sparken i tre av dem. Dermed
burde han passe oss perfekt.
For i likhet med mange nåværende
og tidligere Newcastle-spillere er
Pardew også glad i en slåsskamp i ny
og ne. Sist sett i håndgemeng med
Arsene Wenger i november 2006
og i et svært så helhjertet forsøk
på å skille to kamphaner i en kamp
mellom Charlton og Hull i 2007.
Pardew er heller ikke redd for
å si nøyaktig det han mener i
offentlige fora. Gjerne i BBCstudio under dekningen av Premier
League-runden., der han beskylder
Michael Essien for voldtekt på en
motspiller. Eller kanskje er han på
kurs i mediehåndtering og langer
ut i sterke ordelag mot sin tidligere
arbeidsgivers supportere.
Alt dette er selvfølgelig viktige
egenskaper for en manager i
Newcastle United. Men viktigst av
alt: Han er fra London.
Ja, selvfølgelig er også Alan Pardew
fra London. Englands hovedstad er
veldig viktig for vår venn Ashley,
selv om han ikke selv er derfra.
Hans gode venn og kollega Derek
Llambias er fra London. Vår gode
venn Dennis Wise er selvfølgelig
også fra London. Og Ashleys
mange forretninger har eller har hatt

tilholdssted i London og omegn.
Onde tunger vil også ha det til at
Ashley opprinnelig var Tottenhamsupporter, noe som selvfølgelig
gjør det forståelig at han gjerne vil
samarbeide med folk fra London.
Men en skulle jo kanskje tro at en
Tottenham-supporter var svært så
begeistret for iren Chris Hughton,
som var en veldig stødig venstreback
for Spurs i mange år, og som også
er født og oppvokst i London. Men
Hughtons største problem var at han
var for snill, han stilte for lite krav,
han aksepterte de forholdene han
levde under, og gjorde jobben som
best han kunne, uten å surmule.
Og akkurat det er ikke så greit å
akseptere for en forretningsmann
som er veldig vant til stadig å få
kritikk, og som ser ut til å elske
negativ oppmerksomhet. Derfor
ønsket Mike Ashley å få inn en
mann han kunne stole på at gav han
negative overskrifter i avisene. Og
når Graeme Souness alt har prøvd
seg, Joe Kinnear ikke har god nok
helse og Kevin Keegan ikke liker
å krangle, så var jo den tidligere
Reading, West Ham, Charlton og
Southampton-bossen Alan Pardew et
opplagt valg.
Det er med store forventninger om
at Dommedag er nær og Djevelens
time snart har kommet, at vi tar imot
49 år gamle Alan Scott Pardew som
manager for vårt kjære Newcastle
United, og ser frem til å begynne å
tape fotballkamper igjen. Det er jo så
lenge siden sist.
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