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Þá er fjörið 
b y r j a ð , 

stórmótið í 
knattspyrnu 
sem menn 
eru búnir að 
vera að bíða 
eftir í þetta 
líka langan 
tíma og þá 
aldrei sem 

fyrr, er hafið! Þegar við segjum 
“í þetta langan tíma” er hægt að 
túlka það á tvo vegu. Annars
vegar að það er loksins orðið að 
veruleika að Ísland er meðal þát
ttökuþjóða og hinsvegar að biðin 
eftir því að mótið byrjaði, þegar 
það var loksins staðreynd, er að 
ganga í garð. Í öll þessi skipti 
sem við höfum gefið út þessar 
handbækur okkar, hvort sem 
er fyrir stórmótin í knattspyrnu 
eða handbolta, þá er eitthvað allt 
öðruvísi og meira spennandi við 
þetta mót en áður. Þá er ég að 
tala um fótboltann, en skýringin 
er einföld, vegna þess að þegar 
Ísland er að spila á þessu móti þá 
er maður ekki lengur bara áhorf
andi heldur líka þátttakandi sem 
stuðningsmaður liðsins og getur 
lifað sig inn í keppnina allt öðru
vísi en áður. Ég sé það alveg fyrir 
mér að það er ekki bara við sem 
höfum svo mikinn áhuga á þes
sum stórmótum eða knattspyrnu 
yfirleitt, sem verða með í allri 
stemningunni. Nei, það verða 
hér um bil allir landsmenn sem 
taka þátt í fjörinu og þá sérstak
lega þegar Ísland spilar. Það ge
tur varla nokkur maður látið sig 
ósnortinn af þessu.

Í handbókinni okkar í ár 
ákváðum við að vera með örlitla 

öðruvísi nálgun og þá saman
borið við handboltablöðin þar 
sem Ísland er ávallt á meðal liða 
sem spila á stórmótunum. Að í 
stað þess að vera með viðtöl við 
leikmenn og þjálfara, þá tókum 
við viðtöl við Geir Þorsteins
son, formann KSÍ, og svo við 
tvo forsvarsmenn Tólfunnar, 
stuðningsmanna sveitar íslenska 
landsliðsins. Sáum við það fyrir 
okkur að ef við myndum tala 
við leikmenn og þjálfara, sem 
eru búnir að vera trekk í trekk 
í viðtölum við flesta fjölmiðla 
landsins, þá yrði það bara endur
tekning og ekkert nýtt uppá að 
bjóða í blaðinu okkar. En að öðru 
leyti þá er komin mikil hefð fyrir 
þessu hjá okkur og byggjum við 
blaðið upp á sama þema. Tökum 
liðin og riðlana fyrir, leikman
nahópa og leiðina á EM, svo eitt
hvað sé nefnt, rekjum sögu EM 
og svo að ógleymdum ómissandi 
þættinum, en það eru spekingar
nir sem spá í liðin, riðlana, hvern 
leik fyrir sig í riðlakeppninni og 
svo framvindu mála þegar í út
sláttarkeppnina er komið. 

Mótstaflan er á sínum stað í 
miðju blaðsins þar sem hægt er 
að sjá dagsetningar og tíma leik
janna, auk þess sem hægt er að 
skrifa inn úrslitin. Og spá svo í 
beinu framhaldi af því hvaða lið 
koma til með að spila saman í 16
liða úrslitum og svo framvegis. 
Þetta er handbók sem menn geta 
haft við höndina allt mótið og 
hef ég heyrt þess getið að sumir 
geymi þessi blöð í safninu sínu, 
svona til minningar.

En hvernig skyldi íslenska 
landsliðinu vegna á þessu móti? 
Þetta er örugglega sú spurning 

sem rís hæst 
þessa daga fyrir 

mót. Almennt eru menn bara 
bjart sýnir og telja að það séu 
meiri líkur en minni að við kom
umst áfram upp úr riðlinum. Svo 
er alveg hægt að spá í hvað getur 
gerst þegar í útsláttarkeppnina 
er komið, en ég sá það fyrir mér 
í öllum spekúleringunum að það 
væri hagstæðast að lenda í öðru 
sæti í riðlinum okkar uppá lík
legan mótherja í 16liða úrslitum 
og framhaldið. Ef við lendum í 
öðru sæti þá er líklegur móther
ji Rússland eða Wales í 16liða 
úr slitum og síðan Frakkland í 
8liða úrslitum. Ef við lendum í 
fyrsta sæti riðilsins, þá er líklegur 
mótherji í 16liða úrslitum Bel
gía eða Ítalía og síðan England í 
8liða úrslitum. En að sjálfsögðu 
er þetta bara smápæling, auðvit
að er það verkefni númer eitt að 
koma sér upp úr riðlinum. Síðan 
tökumst við á við þau verkefni 
sem á borð okkar koma hver
ju sinni og í beinu framhaldi 
af því. Já, það væri óskandi að 
Íslandi tækist að komast upp úr 
riðlinum og myndi þannig skrá 
sig með krafti inn á stórmót sem 
þessi. Þá værum við að tilkynna 
knattspyrnuheiminum að við 
værum ekki þarna bara til að 
vera með, heldur til að láta til 
okkar taka og ná sem allra lengst.

Það er hægt að spá í þetta fram 
og til baka, en nú er bara að takast 
á við þessa frábæru áskorun og 
mæta með rétta hugarfarið og í 
rétta gírnum og hitta á góða leiki 
gegn Portúgal, Ungverjalandi og 
Austurríki.

Áfram Ísland!

Fjörið er byrjað! Spekingarnir sex

EM á Bjarna Fel

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt land

byko.is

ÁFRAM ÍSLAND!

Skoðaðu grillúrvalið á www.byko.is

BYKO ER MEÐ FRÁBÆRT LIÐ Í VÖRN, MIÐJU OG SÓKN TIL AÐ SJÁ 
TIL ÞESS AÐ HÁLFLEIKSSTEIKIN ÞÍN VERÐI FRÁBÆR!

yfir 20 
flatskjair

5 skjavarpar

allir leikir i beinni  EM Í FÓTBOLTA

ALLT Í HD
GÆÐUM

Við höfum fengið til liðs við okkur vel valinn og breiðan hóp 
spekinga til að taka þátt í öllu fjörinu. Munu spekingarnir 

spá í hvern riðil fyrir sig, úrslit allra leikja í riðlakeppninni og 
svo í framvindu mála þegar í útsláttarkeppnina er komið. 

Þar má fyrst telja sjálfan Bjarna Felixson sem hefur heldur 
betur innsýn í heim knattspyrnunnar og sögu HM og var í 
eldlínunni hjá RÚV þegar það hóf beinar útsendingar frá 
HM fyrir alvöru árið 1986. Þar stóð Bjarni vaktina og var í 
fararbroddi og færði okkur HM heim í stofu á eftirminnilegan 
hátt með glæsibrag. 

Hallur Hallsson, sagnfræðingur og fyrrum fréttamaður, veit 
hvað hann syngur þegar talað er um fótbolta og kemur með 
sínar lifandi frásagnir í leiki, lið og þróun mótsins. 

Halldór Marteinsson, Dóri í Tólfunni, er fulltrúi Tólfunnar, 
stuðningsmannahóps íslenska landsliðsins í knattspyrnu og 
spáir í mótið af sínum eldmóð og áhuga. 

Það sama má segja um fréttakonuna Láru Ómarsdóttur sem 
er mikill knattspyrnuunnandi og er um leið fulltrúi kvenna í 
hópnum. 

Blaðamaðurinn og lífsspekúlantinn Kristján Þorvaldsson 
spáir í spilin af sínu innsæi og frá sínu sjónarhorni, en hann er 
líka mikill knattspyrnuunnandi. 

Og svo er það ritstjóri EMhandbókarinnar, Eiríkur 
Einarsson, sem er gríðarlega mikill HM og EMunnandi, sem 
fékk að þröngva sér inn í spekingahópinn eftir mikið suð. 

Það verður gaman að bera spár þessara spekinga saman við 
úrslitin í leikjunum og hvernig riðlarnir og útsláttarkeppnin 
fara. Hver af þeim skyldi vera með réttustu spána og um leið 
vera mesti EMspekingurinn?

Afhverju er Bjarni Fel 
Sportbar besti sportbar í 

Reykjavík? 
Svarið er einfalt - við sýnum 

flestalla sportviðburði sem 
eru í boði hverju sinni og þú 
getur alltaf treyst á okkur. 
Þetta kann að virðast hrokaf-
ullt en eins og orðatiltækið 
segir: “Það er ekki hroki ef þú 
getur bakkað það upp” (sem 
við getum vissulega) ...

Við erum staðsett á besta stað 
í miðbænum. Bjarni Fel hefur 
yfir 20 Glæný HD Smartsjón
vörp og 5 HD skjávarpa sem 
geta samtímis sýnt 8 mismun
andi íþróttir frá yfir 1800 
stöðvum, einnig bjóðum við 

upp á  “Pay Per View” þ.e.a.s. ef 
við erum ekki með rásina kau
pum við aðgang að viðburði
num. Við látum ekki viðburði 
eins og NHL, Super Bowl og 
UFC fara fram hjá okk ur.

Stemningin á Bjarna Fel er 
mögnuð (alþjóðlegt) þar sem 
fólk kemur til að styðja sitt 
íþróttalið eða íþróttamann/
konu. Hægt að er að segja að 
andrúmsloftið verði þrungið 
spennu og eftirvæntingu í hita 
leiksins.

Á Bjarna Fel bjóðum við 
einnig uppá dýrindis mat, 
þar sem þú getur valið milli 
hefðbundna smárétta eða farið 
í hamborgara, steikarsamloku 

eða í alvöru steikur og jafnvel 
í klassískan íslenskan mat eins 
og plokkfisk eða kjötsúpu.

Ef þetta er ekki nóg bjóðum 
við einnig upp á úrval af íslen
ska bjórnum og allskonar dryk
kjum sem mun tryggja að þú 
eigir frábæra stund á Bjarna 
Fel.

Hressingarskálinn
Fyrir þá sem ekki vita þá er 
Hressingarskálinn elsta veitin
gahús/kaffihús Reykjavíkur. Í 
húsinu hefur verið veitingarek

stur frá því árið 1932. Saga 
hússins er að vísu enn lengri. 
Húsið er eitt elsta hús Rey
kjavíkur og var reist árið 1805. 
Upphaflega var það kallað 
„svenska húsið“ af því það var 
flutt inn tilhöggvið frá Svíþjóð.

Hressingarskálinn eða 
Hressó, eins og hann er oft 
nefndur, er vel staðsettur vei
tinga og skemmtistaður með 
fjölbreytta skemmtidagskrá og 
ljúffengan matseðil þar sem 
boðið er upp á súpur, salöt, 
hamborgara, steikur, grillmat, 

morgunmat og margt fleira 
girnilegt á góðu verði. Hressin
garskálinn er allt af með nýjan 
og spennandi sérréttamatseðil 
auk klassísku Hressóréttanna á 
matseðli. 

Á kvöldin breytist Hressingar
skálinn í einn vinsælasta skem
mtistað landsins þar sem þú 
getur slett  ærlega úr klaufunum 
langt framundir morgun.

Lifandi tónlist er eitt einkenni 
staðarins. Frá fimmtudegi fram 
á sunnudag koma fram hinir 
ýmsu tónlistarsnillingar land
sins og leika listir sínar.

Hressó er tilvalinn fyrir 
fyrirtækja og einkahópa til að 
njóta ljúffengrar máltíðar og li
fandi tónlistar á frábæru verði í 
hjarta miðbæjarins.
Við bjóðum uppá þráðlausan 
aðgang að internetinu þér að 
kostnaðarlausu.

Lára Ómarsdóttir

Bjarni Felixson

Kristján ÞorvaldssonHallur Hallsson

Eiríkur EinarssonDóri í Tólfunni

Útgefandi: 
Fjölmiðla- og hugmyndahúsið ehf.   

Ritstjóri: 
Eiríkur Einarsson

Umbrot: 
Grafíker ehf.   

Forsíðumyndir:
Eva Björk

Prentun: 
Landsprent

Sími: 
699 77 64   

Auglýsingar: 
midborgin@gmail.com
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Geir Þorsteinsson, formaður KSÍ, hefur fulla trú á sínum mönnum: Way of Life!
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ALLGRIP 4WD skapar aksturseiginleika í sérflokki 
og gerir Suzuki Vitara S að alvöru jeppa þegar á reynir. 
Þú kemst alla leið!

Suzuki bílar hf.   I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

Suzuki einsetti sér að búa til bíl sem væri fremstur í sínum 
flokki. Bíl sem fólk gæti notið að eiga og aka. Það er óhætt 
að fullyrða að vel hafi tekist til. 
Vitara S er flaggskipið í hópnum. Einstaklega fallegri hönnun 
bæði að innan og utan er fylgt eftir með mögnuðum 
aksturseiginleikum. 

Vitara S er ákaflega tæknilega fullkominn bíll. Hann er með
hemlunaraðstoð sem aðvarar ökumann þegar hætta er
á árekstri, einnig er bíllinn með hraðastillir með fjarlægðar 
skynjara sem gerir aksturinn þægilegri. Í bílnum er 
upplýsinga- og afþreyingarkerfi með Apple CarPlay 
og MirrorLink, auk fleiri tækninýjunga.

Vitara S kemur með nýrri og spennandi 1,4 lítra 
túrbóvél sem er mjög sparneytin og hefur fengið 
frábæra dóma. Bæði krafturinn og togið koma á óvart, 
hvort sem þú velur sjálfskiptan eða beinskiptan bíl.

4.980.000
Beinskiptur 
5.360.000
Sjálfskiptur 

SPORTLEGUR 
OG SPENNANDI 

VITARA S  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

ÞENNAN
ÞARFTU 
AÐ SJÁ!

Formaður KSÍ hefur helgað líf sitt 
fótbolta. Geir Þorsteinsson er 

Vesturbæingur, fæddur 9. september 
1964, og segja má að með fyrstu 
skrefum sínum á KR-vellinum hafi 
starfsvettvangurinn verið valinn. Um 
þessar mundir tekst  Geir á við stærsta 
verkefni sem nokkur forystumaður í 
íslenskri knattspyrnuhreyfingu hefur 
tekist á hendur, þ.e. að fylgja íslenska 
A-landsliði karla eftir í úrslitakeppni 
Evrópumótsins í Frakklandi.

Geir er áttundi formaður KSÍ og var 
endurkjörinn í fjórða sinn á 70. þingi 
sambandsins snemma á árinu. Hann 
var fyrst kjörinn 2007 eftir að hafa verið 
framkvæmdastjóri í 10 ár. Aðkoma 
hans að KSÍ og félagsstörfum fyrir 
hreyfinguna nær mun lengra aftur í 
tímann.

Um skeið var Geir framkvæmdastjóri 
knattspyrnudeildar KR og í stjórn 
félagsins og þá byrjaði einnig aðkoma 
hans að KSÍ, í formannstíð Ellerts B. 
Schram. Þar hóf hann síðan fyrst störf 
samfleytt sem skrifstofustjóri 1992/´93, 
auk þess að sinna mótamálum, uns 
hann tók við starfi framkvæmdastjóra. 
Geir hafði verið kominn áleiðis í námi í 
stærðfræði við Háskólann og hafði sinnt 
kennslu í framhaldsskólum í tvo vetur. 
En fótboltinn togaði hann að endingu 
fullkomlega til sín.

„Mótamálin voru fyrst á mín
um snærum upp úr 1980 fyrir 
Knattspyrnuráð Reykjavíkur. Þá var 
ég að annast skipulag og niðurröðun 
móta fyrir KRR. Þannig komst ég inn 
í mótamálin og hef eiginlega verið 
tengdur þeim síðan. Formlega var ég að 
störfum fyrir KSÍ í eitt ár 1987 og síðan 
sem starfsmaður allar götur frá því 
byrjaði sem skrifstofustjóri.“

Gífurleg áskorun
Þátttaka landsliðsins í úrslitum EM er 
verkefni sem margir í forystunni hafa 
látið sig dreyma um en fáum hefur 
dottið í huga að yrði að veruleika. 
„Við getum sagt að þetta sé allt annar 
stærðarflokkur en við höfum glímt við 
hingað til. Áskorunin er gífurleg fyrir 
lítið knattspyrnusamband. Kröfurnar 
frá Knattspyrnusambandi Evrópu 
(UEFA) eru mjög miklar á öllum 
sviðum. Við þurfum að annast svo 
margt í kringum þátttökuna, m.a. vegna 
fjölda áhorfenda héðan frá Íslandi. 
Þátttaka kvennalandsliðsins tvisvar 
sinnum og U21 árs liðsins einu sinni í 
lokakeppni hjálpar að sumu leyti. Þá 
kemur sér einnig vel að ég hef starfað 
sem eftirlitsmaður. Í síðustu lokakeppni 
EM sá ég sem eftirlitsmaður um alla 
leikina í Varsjá fyrir UEFA.“

Hvað liðið sjálft varðar er Geir ekki í 
nokkrum vafa um að þar komi gríðarleg 
reynsla að gagni. „Hvað tæknilegan 
undirbúning liðsins varðar er okkur 
mjög dýrmætt að Lars landsliðsþjálfari 
hefur gert þetta oft áður. Við erum því 
ekki algjörir nýgræðingar.“

Ertu í bland kvíðinn?
„Nei, ég get ekki sagt það. Þetta er 

mikill áfangi en þetta eru auðvitað bara 
knattspyrnuleikir. Ég geri mér samt grein 
fyrir að lið sem er að taka þátt í fyrsta 
sinn þarf að glíma við ýmislegt fleira en 
það sem gerist beinlínis inni á vellinum. 
Sálfræðiþátturinn getur vegið þungt og 
við verðum að höndla pressuna. Það 
hjálpar okkur að strákarnir eru alvanir 

„Þeir gefast aldrei upp“
„Metnaður þessara stráka er rosalegur. Það er 
engin hindrun það há að þeir vilji ekki stíga yfir 
hana.“

að spila á stórum leikvöngum, á stóra 
sviðinu fyrir framan mikinn fjölda 
áhorfenda.“

Alheimsvæðing fótboltans
KSÍ er í raun stórt fyrirtæki. 
Heildartekjur á síðasta ári námu tæpum 
einum og hálfum milljarði. „Þegar ég 
sat í varastjórn sambandsins 1987, þá 
var sambandið illa statt og það voru 
t.d. þung skref fyrir Ellert formann að 
þurfa að bera það upp við stjórn að 
draga kvennalið og 21 árs lið úr keppni í 
Evrópu. En það var óhjákvæmilegt.“

Hvað hefur breyst?
„Við höfum not ið góðs af alheims

væðingu knattspyrnunnar. Stórauknar 
vin sældir og maður veltir því fyrir sér 
hvenær há punktinum verð ur náð. Þetta 
virðist vera sagan 
endalausa. Við 
sjáum gríðarlega 
vaxandi áhuga í 
Banda  r ík junum, 
Kína, Indlandi 
og víðar. Um 
1990 gátum við 
farið að selja sjón
varpsréttinn á okkar 
eigin landsleikjum. 
Það var heilmikil 
breyting sem hefur 
tryggt okkur miklar 
tekjur, svo og 
styrkirnir frá UEFA 
og líka Alþjóða
knattspyrnu samb
andinu (FIFA). 
Styrk ir og stuðn
ingur í fræðslustarfi 
og fleiru hafa 
hjálpað okkur í litlu 
samböndunum að 
ná framförum á 
ýmsum sviðum.

Sumir sjá bara spillingu þegar kemur að 
þessum stóru samtökum en það verður 
að viðurkennast að þau hafa skilað 
miklu til knattspyrnusambandanna 
víðsvegar í heiminum. Auðvitað viljum 
við losna við þrjóta út, sem koma óorði 
á hreyfinguna, en þrátt fyrir allt hefur 
verið unnið gott starf.“

Íslendingar eru um 330 þúsund 
og markaðurinn endurspeglar það 
gagnvart KSÍ. Því fær ekkert breytt, 
bendir Geir á. „Það eru takmörk fyrir 
því hvað við getum fengið miklar tekjur 
á heimamarkaði og það er líklega hvað 
viðkvæmast í okkar rekstri.“

Einmitt, þú tókst við formennsku í 
góðærinu 2007. Árið eftir varð hrunið. 
Hvernig snerti það starfsemi KSÍ?

„Þetta var mjög krefjandi ár og 
við þurftum að taka nokkrar erfiðar 
ákvarðanir sem hjálpuðu okkur að 
vinna okkur út úr vandanum. Við 
fengum m .a. fyrirframgreiðslur erlendis 
frá til þess að geta staðið í skilum vegna 
byggingaframkvæmda. Erlend lán 
höfðu tvöfaldast. Eins og hjá þjóðinni 
allri voru þetta erfiðir tímar.“

Þið eigið í málaferlum við 
Landsbankann út af gengislánunum. Sér 
fyrir endann á þeim?

„Við unnum í héraði en var vísað út í 
Hæstarétti. Núna munum við gera beina 
fjárhagskröfu. Þetta mál snýst um háar 
fjárhæðir vegna framkvæmdalánsins. 
Við borguðum upp lánið – en allt of 
mikið.“

Gullkynslóð og traustur grunnur
Fulltrúar erlendra fjölmiðla hafa streymt 
til landsins í aðdraganda EM til þess að 
fá svar við spurningunni: Hvernig fór 
þessi fámenna þjóð að því að eignast 
landslið meðal þeirra bestu í Evrópu? 
Hvert er hið klassíska svar formanns 
KSÍ?

„Við eigum ákveðna gullkynslóð 
leikmanna. Þarna kemur saman hópur 
mjög góðra leikmanna á sama aldursbili, 
kjarninn í liðinu. Mikil efni sem fóru ung 
frá Íslandi. Strákar sem fengu snemma 
góða þjálfun. Þeir léku saman í okkar 
yngri landsliðum. Það var mikilvægt 
skref, svo og að þeir tóku mjög ungir við 
Alandsliðinu. Okkur hefur síðan tekist 
að mynda nýtt lið um þennan kjarna. 
Jafnvel þótt við hefðum átt okkar besta 
leikmann, nokkru sinni, um talsvert 

skeið, Eið Smári, 
vantaði meiri gæði 
í kringum hann. 
Það hefur breyst,“ 
segir formaðurinn 
bjartsýni og heldur 
áfram að tíunda 
ástæður breyttra 
tíma í íslenskri 
knattspyrnu.

„Fyrst og fremst 
byggj um við á góð
um hópi leikmanna. 
En fleira kemur 
til. Þeir spretta úr 
betra um hverfi 
sem kemur m.a. til 
út af stefnumótun. 
Upp úr 1990 fór 
sendisveit frá 
mann virkja nefnd 
til Noregs að kynna 
sér uppbyggingu 
fótboltahúsa þar. Í 
fram haldinu héld

um við ráðstefnu og settum okkur það 
mark að byggð yrðu knattspyrnuhús í 
hverjum landsfjórðungi. Starfsemi hófst 
í fyrsta húsinu í Reykjanesbæ árið 2000.  
Þróunin varð síðan mun hraðari en við 
þorðum að vona. Kom þar auðvitað 
til mikill áhugi sveitarfélaganna og 
efnhagsástandið.“

Geir undirstrikar að allt hafi 
þetta hjálpast að, svo sem bygging 
knattspyrnuhúsa, gervigrasvellir og 
sparkvellir. Þá hafi verið tekin stór 
stökk varðandi þjálfaramenntun, m.a. 
í gegnum UEFA, til dæmis varðandi 
leyfismál þegar kemur að menntun. „Við 
stöndum þess vegna vel þegar kemur 
að fyrstu árum iðkenda knattspyrnu. 
Erlendar akademíur sem taka síðan við 
ungum knattspyrnumönnum héðan eru 
þess vegna að fá efnilega leikmenn með 
góðan grunn.“

16 liða úrslit væri frábært
Hverjar eru væntingar formannsins í 
úrslitakeppninni?

„Við eigum Portúgal í fyrsta leik. 
Frábær fótboltaþjóð sem á einn besta 
leikmann í heimi, sem getur hreinlega 
unnið leiki upp á sínar eigin spýtur. 
Síðan er það Austurríki sem spilaði afar 
góðan fótbolta í undankeppninni og loks 
Ungverjar, sem eru vissulega góðir en 
standa að mínu mati okkur ekki framar í 
dag. Einn sigur gæti fleytt okkur í sextán 
liða úrslit. Það er minn draumur og væri 
frábær árangur.“

Enn og aftur víkur Geir að strákunum 
sem skipa landsliðið: „Ég vil ekki skapa 
of miklar væntingar. Metnaður þessara 

stráka er rosalegur. Það er engin hindrun 
það há að þeir vilji ekki stíga yfir hana. 
Þeir gefast aldrei upp.“

Lars Lagerbäck hættir að lokinni 
keppni og Heimir heldur einn áfram. Er 
hægt að fylla skarð Lars?

„Í einlægni sagt, nei, hans skarð verður 
ekki fyllt en hann skilur sannarlega 
mikið eftir sig. Ég hreifst af Lars með 
sænska landsliðið. Aftur og aftur kom 
hann því í lokakeppni. Hvernig hann 
hélt skipulagi og aga og náði frábærum 
árangri var aðdáunarvert. Hann er 
ákveðinn snillingur þegar kemur að 
taktík. Það eru ekki margir með jafn 
mikla hæfileika í heimsfótboltanum og 
koma hugmyndum sínum jafn vel til 
skila til liðsins. Lars hefur kennt okkar 
hóp mikið. Leikmennirnir búa að þeirri 
þekkingu sem hann hefur skilað til 
þeirra og Heimir situr alskapaður eftir, 
tilbúinn í slaginn.“

Betri leikvangur stórmál
Þú hefur komið nánast að öllum 
hliðum knattspyrnunnar hvað 
félagsstarfseminni líður. Áttu þér 
frekari persónuleg markmið, t.d. í 
alþjóðahreyfingunni?

„Ég reyndi fyrir mér í Evrópu en það 
var óeining innan Norðurlandanna, 
þannig að við fórum tveir fram. Ef bara 
annar okkar hefði gefið kost á sér, þá 
hefði hann komist í stjórn UEFA. Nei, 
ég á mér ekki neina sérstaka drauma 
í þessum efnum. Þarna var ákveðið 
tækifæri en þetta gekk ekki upp. 
Sennilega hef ég lengst átt mér þann 
draum að við kæmumst með karlaliðið 
í lokakeppni, þannig að Ísland kæmist 
fyrir alvöru á kortið. Okkur hefur tekist 
það. Persónulegur frami erlendis hefur 
alls ekki verið að trufla mig.“

Annað hugðarefni Geirs, sem hann 
vék m.a. sérstaklega að í ræðu sinni 
á síðasta þingi KSÍ, er uppbygging 
þjóðarleikvangs. „Það er stórt mál. Við 
þurfum betri leikvang. Þannig getum 
við t.d. litið til Færeyinga sem hafa 
byggt betri knattspyrnuleikvang en við. 
Staðsetning í Laugardal er frábær og það 
þarf nauðsynlega að byggja við enda 
vallarins til þess að gera hann að góðum 
knattspyrnuleikvangi. Það er augljóslega 
hægt að gera það. Þessar framkvæmdir 
í Laugardal ættu að falla vel að þeim 
hugmyndum sem menn hafa um 
þéttingu byggðar og eflingu þjónustu 
innan svæða. Það er ekki skynsamlegt 
að einblína bara á það að fjölga sætum 
um 10 þúsund. Ávinningurinn af 
byggingunum þarf að vera meiri, og þær 
gætu skapað aukna þjónustu í dalnum 
og meira líf.“

Fær formaður KSÍ aldrei leiða á 
fótbolta?

„Nei, merkilegt nokk. Ég get horft á 
fótbolta linnulaust og það hefur fylgt 
mér lengi. Áhuginn er alltaf til staðar, 
en auðvitað væri skemmtilegast að vera 
inni á vellinum. En það eru bara 22 sem 
fá að vera þar. Þótt það sé draumurinn, 
þá er hann ekki raunhæfur,“ segir Geir 
brosandi, sem þrátt fyrir ástríðuna 
þekkir vel sín takmörk í fótboltanum.

„Lars hefur kennt okkar hóp mikið. Leikmennirnir 
búa að þeirri þekkingu sem hann hefur skilað til 
þeirra og Heimir situr alskapaður eftir, tilbúinn 
í slaginn.“
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Hvernig fara leikirnir? Spekingarnir spá í leiki 1-6

1. Frakkland – Rúmenía
Bjarni Fel: 
Frakkar fara rólega af stað en vinna 
nokkuð öruggan sigur að lokum.

Dóri í Tólfunni: 
Frakkland tekur þetta. Mögulega tekur 
einhvern tíma að brjóta niður rúmensku 
vörnina en Frakkland vinnur samt á 
endanum öruggt, segi 20.

Eiki Einars: 
Opnunarleikir stórmóta eru alltaf 
svolítið sérstakir. Annaðhvort gerist 
ekki neitt í þeim og markalausir í 
þokkabót, eða þá að allt fer á annan 
endann. Við skulum vona að svo verði, 
en samt sem áður þá eru Frakkarnir allt 
of stór biti fyrir Rúmena. Frakkarnir 
mæta fullir af eldmóð, ætla sér langt á 
þessu móti, og vinna örugglega 31.
Hallur Hallsson: Frakkland vinnur 
öruggan sigur á Rúmenum í 
opnunarleik mótsins; af síðustu 10 
leikjum þjóðanna hafa Frakkar unnið 
fimm sinnum, fimm jafntefli.

Kristján Þorvaldsson: 
Enginn Platini. Heldur ekki Hagi. 
Taugarnar of þandar hjá Frökkum og 
Rúmenar landa sigri 10. Byrjunarleikur 
sem Frakkar vilja gleyma sem fyrst. Gat 
ekki farið öðruvísi. Ofurblásnir Frakkar. 
Vel pakkaðir Rúmenar.

Lára Ómars: 
Frakkland vinnur auðveldlega 2 – 0. 
Pogba og Griesman skora.
 

2. Albanía – Sviss
Bjarni Fel: 
Albanía hefur komið á óvart í 
undankeppninni, en það dugar ekki 
gegn Sviss. Sviss vinnur 10.

Dóri í Tólfunni: 
Albanía gæti skorað fyrsta markið en 
Sviss tekur þetta samt. Ætla að tippa á 
13 sigur hjá Sviss.

Eiki Einars: 
Það er mikill hugur í Albaníu og mikil 
tilhlökkun hjá þeim fyrir þetta mót. 
Þeir ná að standa í Svisslendingum og 
leikurinn endar 11.

Hallur Hallsson: 
Þessi leikur getur farið á hvorn veginn 

sem er; spái jafntefli 11. Svisslendingar 
hafa hikstað eilítið upp á síðkastið, 
sérstaklega af því Shakhira hefur ekki 
náð heimsklassa, eins og vonir voru 
bundnar við, stórt stökk niður á við frá 
Bayern München til Stoke City ...

Kristján Þorvaldsson: 
Svissneskt skipulag. Xhaka sannar að 
hann er úr graníti. Arsenalaðdáendur 
þurfa ekkert að efast lengur. Of auðvelt. 
Segir ekkert um svissneska liðið. Tvö 
núll.

Lára Ómars: 
Sviss vinnur 10 í leiðinlegum leik.
 

3. Wales – Slóvakía
Bjarni Fel: 
Þetta er erfiður leikur, en að mínu mati 
er Wales með slakasta liðið í riðlinum 
og tapa, en naumlega þó.

Dóri í Tólfunni: 
Bale verður í stuði í fyrsta leiknum. 
Skorar allavega eitt mark og Wales 
vinnur leikinn. Slóvakía nær þó 
inn marki líka, eftir fast leikatriði. 
Lokastaðan 21 og partý í Wales.

Eiki Einars: 
Það verður gaman að sjá hvernig Wales 
kemur út á þessu móti. Verða þeir 
einhverskonar spútník eða fara þeir 
beint heim? Þetta verður hörkuleikur 
og mikil barátta sem endar með jöfnum 
hlutskiptum 22.

Hallur Hallsson: 
Walesverjar vinna sigur, fyrst og 
fremst fyrir tilstilli Gareths Bale. Þar 
eiga þeir leikmann í heimsklassa sem 
gerir þá hættulega hverju liði sem er. 
Vinnusamir, vel skipulagðir og Bale sér 
um rest ... líkt og gegn Íslandi þegar við 
töpuðum ... Bale fór þá illa með okkur.

Kristján Þorvaldsson: 
Wales sér ekki til sólar gegn léttleikandi 
Slóvökum. Gæðamunur á Bale og Moric 
sannast. Slóvakar setja tvö. Enn og aftur 
bíður enski boltinn lægri hlut gegn 
alþjóðlegum fótbolta. Sorrí.

Lára Ómars: 
Jafntefli 1 – 1. Bale skorar en brennir 
jafnframt af vítaspyrnu.
 

4. England – Rússland
Bjarni Fel: 
Þetta er úrslitaleikurinn í Briðli. Þó að 
Englendingar hafi oft lyppast niður á 
stórmótum, þá á það sér ekki stað núna 
og þeir vinna Rússa. 

Dóri í Tólfunni: 
Enska liðið verður áfram ósannfærandi 
og leikmenn ekki alveg vissir um hvaða 
leikkerfi er verið að spila. Rússar ganga 
á lagið og komast yfir. Englendingar 
bjarga sér fyrir horn með því að krækja 
í 11 jafntefli, það verður einhver á borð 
við Milner sem jafnar.

Eiki Einars: 
Verður maður ekki að halda með 
Englendingum og finnst kominn tími 
til að þeir fari að spjara á sig á stórmóti. 
England hittir á góðan leik og vinnur af 
öryggi 20.

Hallur Hallsson: 
Kannski bara óskhyggja, en ég veðja 
á England 21 ... mér sýnist enska 
liðið vera að styrkjast jafnt og þétt og 
athyglisverðir leikmenn hafa komið 
fram síðustu misseri, Kane og Vardy 
báðir öflugir.

Kristján Þorvaldsson: 
Auðmýkjandi tap hjá Englendingum. 
Rússar þurfa ekki dóp í íþróttum, spjara 
sig bara á vellinum þar til kemur að 
úrslitakeppni. Þá lyppast þeir niður. 
10 fyrir Rússa.  Pútín og KGB klikkuðu 
einhvers staðar á leiðinni. En þetta var 
ekki fyrirstaða.

Lára Ómars: 
England vinnur 31,  Vardy skorar 2 og 
Kane 1 í hressilegum leik.

5. Tyrkland – Króatía
Bjarni Fel: 
Tyrkir rétt sluppu inn í úrslitakeppnina 
með naumindum, en það hefur ekkert á 
Króata sem vinna öruggan sigur. 

Dóri í Tólfunni: 
Króatía tekur þennan leik. Eru samt 
ekkert að splæsa í stóran sigur svona í 
byrjun móts, láta 10 duga.

Eiki Einars: 
Tyrkirnir á mikilli uppleið eftir að hafa 
byrjað illa í undankeppninni. Eru til 

alls líklegir á þessu móti, en Króatía er 
alltaf Króatía og þeir ná að knýja fram 
baráttusigur 32 í skemmtilegum leik.

Hallur Hallsson: 
Við töpuðum fyrir Tyrkjum síðast í leik 
sem við áttum aldrei að tapa en glæsileg 
aukaspyrna í lokin tryggði tyrkneskan 
sigur. Ég held að Króatía vinni 10.

Kristján Þorvaldsson: 
Blóðbað. Tyrkir eru stórþjóð í fótbolta 
og sanna það gegn spriklandi Króötum. 
Það kemur samt ekki í veg fyrir 00 
jafntefli. Íslenskir leikmenn hafa rétt 
fjárhag sinn af með því að spila í 
tyrknesku deildinni. Þeir koma að litlu 
gagni núna.

Lára Ómars: 
Tyrkir byrja með látum en Króatía 
vinnur samt 20

6. Pólland – N-Írland
Bjarni Fel: 
Pólverjar hafa átt á góðu liði að skipa og 
NÍrar eru miklir baráttujaxlar, en það 
dugar ekki gegn Pólverjum sem vinna 20.

Dóri í Tólfunni: 
Pólland hefur öfluga sóknarsinnaða 
leikmenn og þeirra öflugastur er Robert 
Lewandowski. Hann mun skilja liðin 
að í lokin en NorðurÍrar fá tilefni til að 
fagna duglega þegar þeir ná að jafna í 
11. Lokastaðan í leiknum verður þó 21 
fyrir Póllandi.

Eiki Einars: 
Það er búist við miklu af Póllandi og 
samkvæmt öllu ættu þeir ekki að vera 
nokkrum vandræðum með NÍra. Ég 
spái öruggum 30 sigri Pólverja og þeir 
gera út um leikinn í fyrri hálfleik.

Hallur Hallsson: 
Pólskur sigur, 20 fyrir tilstilli 
Lewandowski, hvílíkur leikmaður. Hins 
vegar skortir pólska liðið breidd til þess 
að fara lengra en í 8liða úrslit.

Kristján Þorvaldsson: 
Leikur kattar að mús.  Lewandowski 
setur tvö og NorðurÍrarnir hlaupa í 
sturtu og biðja bænanna sinna. Guð 
minn almáttugur, er víðs fjarri.

Lára Ómars: 
Auðveldur 3 – 0 sigur Pólverja. 
Lewondoski skorar a.m.k. tvö mörk.

Skeifan 2 
Hyrjarhöfði 9
S: 530 5900 | poulsen.is

Við skiptum um rúður í öllum bílum, litlum sem stórum.   
Erum nú á tveimur stöðum, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
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Bjarni Fel: Þetta er kjörinn riðill fyrir 
heimamenn og er þægilegur fyrir  þá. 
Þeir og Sviss komast áfram úr þessum 
riðli. Hin fara beint heim.

Dóri í Tólfunni: Ariðill gæti mögulega 
talist slakasti riðillinn á EM. Í þeim 
riðli er engin þjóð sem vann sinn 
undanriðil auk þess sem þjóðin sem 
er er í efsta styrkleikaflokki riðilsins, 
Frakkland, er þar eingöngu vegna 
þess að hún er gestgjafinn á mótinu. 
Miðað við styrkleikaflokkun UEFA er 
Frakkland í 8. sæti og ætti því að vera í 
2. styrkleikaflokki.
En Frakkland er samt með hörkulið 
og á heimavelli. Þeim finnst það alltaf 
gaman á svona stórmótum. Þeir ættu 
að taka efsta sæti þessa riðils nokkuð 
þægilega. Sviss er á pappírnum 
næstbesta liðið. Rúmenía og Albanía 
fóru þó langt á góðum varnarleik í 
undankeppnum, hvorugt lið fékk t.d. á 
sig mark á útivelli í undankeppni EM. 

Tel Rúmeníu líklega til að geta blandað 
sér í baráttuna en Albanía á líklega ekki 
mikla möguleika í þessum riðli.

Eiki Einars: Frakkar ætla sér ekkert 
annað en að fagna sigri á heimavelli 
á þessu móti. Endurtaka þar með 
sigurinn sem þeir unnu á EM á 
heimavelli 1984. Þetta er nokkuð 
léttur riðill fyrir þá og kannski 
bara ágætis upphitun fyrir slaginn 
í útsláttarkeppninni, sem verður 
stöðugt harðari því lengra sem 
komið er á mótið. Frakkar eru eitt af 
sennilegustu liðunum til að verða í 
baráttunni um Evrópumeistaratitilinn 
og verður fróðlegt að sjá hvað þeir ná 
langt, ef ekki bara alla leið. Um hin 
liðin í þessum riðli er það að segja 
að það verða Rúmenar sem fara með 
Frökkunum upp úr riðlinum en ná 
varla lengra en það. Þeirra bíður erfiður 
leikur gegn Pólverjum í 16liða úrslitum 
og síðan Spánverjar í 8liða úrslitum. 

Svisslendingarnir eru með ágætis lið, 
en frekar óhagstæð úrslit í leikjum 
þeirra valda því að þeir eru annað 
liðanna tveggja sem lenda í þriðja sæti 
riðilsins, en fara samt heim. Albanir 
eru allir af vilja gerðir til að ná góðum 
árangri á þessu móti og dreymir um að 
komast upp úr riðlinum. En það vantar 
svolítið uppá til að gera þann draum 
að veruleika. Frakkar sigra þennan riðil 
með fullt hús stiga, Rúmenía í öðru sæti 
með 4 stig, Sviss með 2 stig og Albanía 
fær 1 stig.   

Hallur Hallsson: Frakkar fengu ótrúlega 
þægilegan riðil; þeir verða sterkir, 
Pogba, Ribery og nýja stjarnan Payet 
eru allir öflugir og svo Griezman hjá 
Atletico Madríd. Samt finnst mér þetta 
franska lið ekki eins öflugt og stundum 
áður. Önnur lið í riðlinum eru nánast til 
uppfyllingar – hvernig fóru þeir að því 
að fá þennan riðil upp úr hattinum ... 
úff, segi ekki meir.  

Kristján Þorvaldsson: Frakkar og 
Rúmenar sigla lygnan sjó. Frakkar 
fara samt beina leið. Heimavöllur en 
enginn hiti. Þrátt fyrir áfall í byrjun 
fara þeir alla leið í úrslit. Sennilega 
eiga Frakkar flesta bestu leikmennina 
en ekki endilega besta liðið. Rúmenar 
hafa margt til að bera að komast langt. 
Albanía verður alltaf heima en Sviss 
lufsast áfram í hlutleysi.

Lára Ómars: Frakkar hafa yfirburði 
í þessum riðli og fara upp úr honum 
taplausir. Aðeins Sviss sýnir þeim 
einhverja mótspyrnu en þó ekki næga 
til að slá heimaliðið út af laginu. 
Griesman setur nokkur fyrir Frakka og 
gerir atlögu að markakóngstitilinum. 
Albanir veita enga mótspyrnu og spila 
frekar leiðinlegan bolta á mótinu. Þeir 
sitja eftir með ekkert stig og ekkert 
mark skorað.

A-RIÐILL
Albanía

Rúmenía

Frakkland

Sviss

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Etrit Berisha 35 0  Lazio
2 Andi Lila 59 0  PAS Giannina
3 Ermir Lenjani 19 3  Nantes
4 Elseid Hysaj 20 0  Napoli
5 Lorik Cana (captain) 92 1  Nantes
6 Freddie Veseli 3 0  Lugano
7 Ansi Agolli 61 2  Qarabag
8 Migjen Basha 19 3  Como
9 Ledian Memushaj 14 0  Pescara
10 Armando Sadiku 20 5  Vaduz
11 Shkëlzen Gashi 14 1  Colorado Rapids
12 Orges Shehi 7 0  Skënderbeu Korçë
13 Burim Kukeli 15 0  Zürich
14 Taulant Xhaka 12 0  Basel
15 Mërgim Mavraj 26 3  1. FC Köln
16 Sokol Cikalleshi 20 2  Istanbul Basaksehir
17 Naser Aliji 5 0  Basel
18 Arlind Ajeti 10 1  Frosinone
19 Bekim Balaj 16 2  Rijeka
20 Ergys Kaçe 16 2  PAOK
21 Odise Roshi 33 1  Rijeka
22 Amir Abrashi 18 0  SC Freiburg
23 Alban Hoxha 1 0  Partizani Tirana
Þjálfari: Gianni De Biasi

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Costel Pantilimon 22 0  Watford
2 Alexandru Matel 16 0  Dinamo Zagreb
3 Razvan Rat 110 2  Rayo Vallecano
4 Cosmin Moti 7 0  Ludogorets Razgrad
5 Ovidiu Hoban 19 1  Hapoel Be'er Sheva
6 Vlad Chiriches (capt.) 40 0  Napoli
7 Alexandru Chipciu 20 3  Steaua Bucuresti
8 Mihai Pintilii 30 1  Steaua Bucuresti
9 Denis Alibec 3 1  Astra Giurgiu
10 Nicolae Stanciu 4 3  Steaua Bucuresti
11 Gabriel Torje 49 10  Osmanlıspor
12 Ciprian Tatarusanu 35 0  Fiorentina
13 Claudiu Keserü 12 4  Ludogorets Razgrad
14 Florin Andone 5 1  Córdoba
15 Valerica Gaman 13 1  Astra Giurgiu
16 Steliano Filip 4 0  Dinamo Bucuresti
17 Lucian Sânmartean 19 0  Al-Ittihad
18 Andrei Prepelita 9 0  Ludogorets Razgrad
19 Bogdan Stancu 39 9  Gençlerbirligi
20 Adrian Popa 13 0  Steaua Bucuresti
21 Dragos Grigore 19 0  Al-Sailiya
22 Cristian Sapunaru 12 0  Pandurii Târgu Jiu
23 Silviu Lung Jr. 3 0  Astra Giurgiu
Þjálfari: Anghel Iordanescu

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Yann Sommer 17 0   Borussia Mönchengl.

2 Stephan Lichtsteiner (capt.) 80 5  Juventus
3 François Moubandje 10 0  Toulouse
4 Nico Elvedi 1 0  Borussia Mönchengl.

5 Steve von Bergen 49 0  Young Boys
6 Michael Lang 15 2  Basel
7 Breel Embolo 9 1  Basel
8 Fabian Frei 7 1  Mainz 05
9 Haris Seferovic 29 7  Eintracht Frankfurt
10 Granit Xhaka 41 6  Arsenal
11 Valon Behrami 64 2  Watford
12 Marwin Hitz 2 0  FC Augsburg
13 Ricardo Rodríguez 35 0  VfL Wolfsburg
14 Denis Zakaria 0 0  Young Boys
15 Blerim Džemaili 46 6  Genoa
16 Gélson Fernandes 55 2  Rennes
17 Shani Tarashaj 2 0  Grasshoppers
18 Admir Mehmedi 40 3  Bayer Leverkusen
19 Eren Derdiyok 50 10  Kasımpasa
20 Johan Djourou 59 2  Hamburger SV
21 Roman Bürki 4 0  Borussia Dortmund
22 Fabian Schär 19 5  1899 Hoffenheim
23 Xherdan Shaqiri 51 17  Stoke City
Þjálfari: Vladimir Petkovic

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Hugo Lloris (captain) 73 0  Tottenham Hotspur
2 Christophe Jallet 11 1  Lyon
3 Patrice Evra 71 0  Juventus
4 Adil Rami 26 1  Sevilla
5 N'Golo Kanté 2 1  Leicester City
6 Yohan Cabaye 44 4  Crystal Palace
7 Antoine Griezmann 26 7  Atlético Madrid
8 Dimitri Payet 17 2  West Ham United
9 Olivier Giroud 47 14  Arsenal
10 André-Pierre Gignac 25 7  Tigres UANL
11 Anthony Martial 8 0  Manchester United
12 Morgan Schneiderlin 15 0  Manchester United
13 Eliaquim Mangala 7 0  Manchester City
14 Blaise Matuidi 42 7  Paris Saint-Germain
15 Paul Pogba 29 5  Juventus
16 Steve Mandanda 22 0  Marseille
17 Lucas Digne 12 0  Roma
18 Moussa Sissoko 36 1  Newcastle United
19 Bacary Sagna 55 0  Manchester City
20 Kingsley Coman 4 1  Bayern Munich
21 Laurent Koscielny 27 0  Arsenal
22 Samuel Umtiti 0 0  Lyon
23 Benoît Costil 0 0  Rennes
Þjálfari: Didier Deschamps

Leiðin á EM
Portúgal-Albanía   0-1
Albanía-Danmörk   1-1
Serbía-Albanía   0-3
Albanía-Armenía   2-1
Danmörk-Albanía   0-0
Albanía-Portúgal   0-1
Albanía-Serbía   0-2
Armenía-Albanía   0-3

Portúgal 8  7-0-1   11:5 21
Albanía 8  4-2-2   10:5 14
Danmörk 8  3-3-2    8:5 12
Serbía 8  2-1-5   8:13  4
Armenía 8  0-2-6   5:14  2

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM  
Albanía hefur aldrei áður leikið í úrslitakeppni EM

Leiðin á EM
Grikkland-Rúmenía   0-1
Rúmenía-Ungverjaland   1-1
Finnland-Rúmenía   0-2
Rúmenía-N-Írland   2-0
Rúmenía-Færeyjar   1-0
N-Írland-Rúmenía   0-0
Ungverjaland-Rúmenía   0-0
Rúmenía-Grikkland   0-0
Rúmenía-Finnland   1-1
Færeyjar-Rúmenía   0-3

N-Írland 10  6-3-1 16:8 21
Rúmenía 10  5-5-0 11:2 20
Ungverjaland 10  4-4-2 11:9 16
Finnland 10  3-3-4 9:10 12
Færeyjar 10  2-0-8 6:17  6
Grikkland 10  1-3-6 7:14  6

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM  

Leiðin á EM
Komust sjálfkrafa sem gestgjafar

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

Leiðin á EM
Sviss-England   0-2
Slóvenía-Sviss   1-0
San Marínó-Sviss   0-4
Sviss-Litháen   4-0
Sviss-Eistland   3-0
Litháen-Sviss   1-2
Sviss-Slóvenía   3-2
England-Sviss   2-0
Sviss-San Marínó   7-0
Eistland-Sviss   0-1

England 10  10-0-0  31:3 30
Sviss 10  7-0-3 24:8 21
Slóvenía 10  5-1-4 18:11 16
Eistland 10  3-1-6 4:9 10
Litháen 10  3-1-6 7:18 10
San Marínó 10  0-1-9 1:36  1

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM  

Spekingarnir spá í A-riðil

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

1996: Riðlakeppni 2004: Riðlakeppni 2008: Riðlakeppni1960: 8-liða úrslit

1972: 8-liða úrslit

1984: Riðlakeppni

1996: Riðlakeppni

2000: 8-liða úrslit

2008: Riðlakeppni
Leikir í úrslitakeppni EM:  9  1-2-6
Leikir í undankeppni EM:  92  39-22-31
Staða á heimslista: 15

Leikir í úrslitakeppni EM:  0 0-0-0
Leikir í undankeppni EM:  93  18-22-53
Staða á heimslista: 42

Leikir í úrslitakeppni EM:  32  15-8-9
Leikir í undankeppni EM:  102  59-26-17
Staða á heimslista: 17

1960: 4. sæti

1964: 8-liða úrslit

1968: 8-liða úrslit

1984: Evrópumeistarar

1992: Riðlakeppni

1996: Undanúrslit

2000: Evrópumeistarar

2004: 8-liða úrslit

2008: Riðlakeppni

2012: 8-liða úrslit

Leikir í úrslitakeppni EM:  13  1-4-8
Leikir í undankeppni EM:  115  59-35-21
Staða á heimslista: 22
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Það er engum blöðum um það að 
fletta að stuðningssveit íslenska 

landsliðsinsins í knattspyrnu, sem 
ber heitið Tólfan, heitir því nafni 
með réttu. Þeir eru svo sannarlega 
tólfti maðurinn á vellinum í liði 
Íslands þegar þeir spila. Enda er það 
ekkert skrýtið að það fyrsta, sem 
landsliðsmennirnir okkar gera eftir 
hvern leik, er að fara til Tólfunnar og 
þakka fyrir sig. Er örugglega hægt að 
ræða það að einn af punktunum sem 
leitt hafa til velgengis íslenska liðsins 
sé einmitt Tólfan. Og nú er þeim 
stórkostlega árangri náð að komast 
á stórmót. Það munaði litlu að það 
tækist á síðasta HM-móti, en nú var 
þetta engin spurning; Ísland er að fara 
að spila í lokakeppni EM, og mun að 
sjálfsögðu tólfti maðurinn fylgja með, 
jafnvel enn öflugri en nokkru sinni 
fyrr. Það má ætla að hann verði stór, 
breiður, glæsilegur, hávær og mjög 
tilkomumikill, tólfti maðurinn sem fer 
með íslenska landsliðinu á EM. Ef öll 
leyfi nást í gegn fyrir hópinn, þ.e. að fá 
að taka með sér trommur, kjuða, fána 
og fleira eða allt það sem þarf að vera 
til taks til að mynda réttu stemninguna 
og bestan stuðninginn, mun Tólfan 
leggja sig í líma við að láta til sín taka 
og leggja sitt af mörkum við að ná 
góðum árangri og góðum leikjum á 
þessu móti. Það er næsta víst. 

Við hittum á tvo meðlimi Tólfunnar 
áður en haldið var til Frakklands og 
forvitnuðumst aðeins um stemninguna. 
Það voru þeir Benjamín Hallbjörnsson 
formaður og Styrmir Gíslason, 
stofnandi Tólfunnar.

Öflugur stuðningur skiptir miklu máli
“Stemningin er alveg gríðarleg fyrir 
þetta mót. Nú er komið að stóru 
stundinni, þetta er að gerast,” segja 
þeir félagar miklu meira en hressir og 
eftirvæntingin skín af þeim. 

“Það skiptir svo miklu máli fyrir 
lið sem er að fara að spila á svona 
stórmóti að hafa góðan stuðningshóp 
með sér á vellinum, það gæti jafnvel 
skipt sköpum og að lið nái fram þeim 
herslumuni sem stundum á vantar til 
að dæmið gangi upp. Þetta skiptir það 
miklu máli að þjálfararnir Heimir og 
Lars gerðu sér grein fyrir þessu alveg 
frá upphafi. Þess vegna kallaði Heimir 
okkur á sinn fund fyrir nokkrum árum 
og tjáði okkur að þeir vildu og þyrftu 
að hafa góðan, öflugan og virkan 
stuðningshóp á bak við liðið, því þeir 
höfðu mikið í hyggju og ætluðu að ná 
góðum árangri. En Tólfan hafði verið í 
svolítilli lægð um skeið og var ekki eins 
mikill kraftur í hópnum eins og hann 
var í byrjun þegar Tólfan var stofnuð 
og fór að láta að sér kveða,” segja 

þeir Tólfumenn þegar þeir rifja upp 
þróunina sem verið hefur á hópnum, 
ferlið og aðdragandann að því hvernig 
stemningin hefur margfaldast jafnt og 
þétt síðustu árin. 

Árið 2007 ræddu nokkrir strákar sem 
elska fótbolta og Ísland um það hversu 
sárlega það vantaði alvöru stuðning og 
stuðningsmenn á Laugardalsvöllinn. 
Einhverja grjótharða aðila sem létu í 
sér heyra þannig að landsliðsmenn 
tæku eftir og myndu tvíeflast við 
stuðninginn. Aðila sem myndu 
stappa í þá stálinu í gegnum súrt og 
sætt. Aðila sem myndu vekja aðra 
áhorfendur af værum blundi og gefa 
þeim byr undir báða vængi þannig að 
þeir geti umbreytt sér úr áhorfendum í 
stuðningsmenn.

Viti menn, afrakstur þessa litla 
samtals varð Tólfan, stuðningssveit 
sem hefur sótt í sig veðrið með hverjum 
deginum þannig að eftir er tekið heima 
og heiman. Útfrá þessu litla samtali 
fóru líka hjólin að snúast. Menn fóru 
markvisst að hittast fyrir leiki og semja 
söngva og stuðnings“pepp.” Menn 
fóru að standa upp og öskra, styðja, 
syngja og hvetja landsliðið í 90 mínútur, 
hvort sem leikurinn væri að spilast 
því í vil eður ei. Já, það hafði myndast 
ný menning í íslensku þjóðfélagi 
sem kallast fótboltamenning sem er 
virkilega lifandi í allri atburðarrásinni á 
Íslandi.

Ný menning á Íslandi
“Það hefur myndast gríðarleg 
stemning, skemmtun, félagsskapur og 
samheldni í Tólfunni í kringum íslenska 
landsliðið. Þar eru allir sem einn og 
allir velkomnir sem vilja styðja við 
bakið á strákunum. Við erum í góðum 
tengslum við bæði leikmenn og þjálfara 
og yljar það manni um hjartarætur 
þegar t.d. Heimir þjálfari kemur og 
hittir okkur klukkutíma fyrir leik og 
tilkynnir byrjunarliðið, ræðir við okkur 
um leikinn og hvaða taktík verður 
spiluð, já, talar við okkur eins og nána 
félaga sína sem eru mjög mikilvægir 
í allri heildarmyndinni. Virkilega 
skemmtilegt og að finna hvernig 
maður er partur af þessu öllu og er að 
taka þátt í þessu. Ég tala nú ekki um 
þegar árangur er eftir því,” segja glaðir 
Tólfumennirnir sem eru að fara að 
“feisa” markmiðið sem einu sinni virtist 
vera fjarlægur draumur og óskhyggja, 
en er nú orðin að bláköldum veruleika: 
Ísland er að fara á stórmót í fótbolta!

“Þegar það gerðist að Ísland var 
næstum því komið á HM síðast, en 
urðum að sætta okkur við tapleik 
gegn Króatíu í umspili og gáfum 
þeim því sætið eftir, var eins og 
eitthvað alveg nýtt hafi fæðst meðal 

landsliðsins og stuðningsmannanna. 
Það var eitthvert ákveðið gegnumbrot 
á þessum punkti og menn fóru að 
hugsa með sér og þá í leiðinni sáu að 
þetta var virkilega hægt. Við vorum 
margir í Tólfunni sem sögðum: Við 
getum þetta, íslenska liðið á miklu 
meira en fullt erindi á stórmót. Við 
skulum fara á hvern einasta leik 
með í undankeppni EM og veita 
liðinu allan þann stuðning sem það 
þarf til að komast til Frakklands í 
úrslitakeppnina.”

Við vorum komin saman sem 
Tólfti maðurinn á vellinum.

Tólfan er ekki lokaður hópur 
og enginn þarf að borga til að 
vera partur af þessari frábæru 
stuðningssveit. Það sem til þarf 
er eingöngu það að fólk mæti í bláu, 
sleppi af sér beislinu og styðji landsliðið 
okkar með söngvum og lófaklappi. 
Að vera Tólfa er ekkert annað en 
vinskapur, gleði, samheldni, virðing og 
stuðningur. Ef þú ert stuðningsmaður 
en ekki áhorfandi þá ert þú einfaldlega 
Tólfa.

Þetta má lesa í stefnuskrá Tólfunnar 
og eru menn hvattir til að vera 
stuðningsmenn en ekki bara 
áhorfendur því staðreyndin er sú að 
alvöru stuðningur skiptir gríðarlegu 
máli í kappleik og getur hreinlega gert 
gæfumuninn. Þess vegna megum við, 
sem erum stuðningsmenn, ekki slaka á 
jafnvel þó að á móti blási. Við verðum 
því ávallt að fylla völlinn og sjá til þess 
að andstæðingurinn viti og heyri að 
Tólfti maðurinn er mættur og að hann 
megi hræðast.

“Við munum eftir leiknum gegn 
Tékkum í undankeppninni hér 
heima, að við lentum undir í þessum 
gríðarlega mikilvæga leik. En hvorki 
okkur sem stuðningsmönnum né 
leikmönnum íslenska landsliðsins datt 
í hug eitt andartak að láta hugfallast 
og fara að hugsa með sér: Nú, jæja, þá 
verðum við víst að skora tvö mörk, til 
þess að hafa eitthvað út úr þessu! Nei, 
alls ekki, bæði Tólfan og leikmennirnir 
tvíelfdust og það leystist úr læðingi 
einhver fítonskraftur og menn voru 
svo ákveðnir. Og hlutirnir gerðust, 
íslenska liðið tók leikinn í sínar hendur, 
það kom ekkert annað til greina en að 
yfirvinna þessa tímbundnu mótspyrnu 
og ganga fram og sækja sigur. Og vitið 
til, það tókst!” segja Styrmir og Benni 
og rifjaðist það upp fyrir okkur hversu 
mikilvægur þessi leikur og sigur var 

fyrir 
íslenska liðið 
upp á framhaldið og hvernig 
riðillinn þróaðist og niðurstaðan var. 
Hafa menn það á orði að þetta hafi 
verið vendipunkturinn.

Það er vonin að Ísland upplifi slíka 
vendipunkta í Frakklandi og að Tólfan 
verði svo sannarlega tólfti maðurinn 
þegar á reynir og það geri gæfumuninn.

“Við erum bara bjartsýnir fyrir mótið 
og höfum fulla trú á því að Íslandi 
takist að komast áfram úr riðlinum. Við 
höfum alla burði til þess og er engin 
ástæða til að ætla annað en að það 
takist. Það yrðu ákveðin vonbrigði ef 
það verður ekki að veruleika og þá ekki 
bara hjá okkur í Tólfunni, heldur og 
leikmönnum landsliðsins. Þeir ætla sér 
að komast áfram, annað yrði bara mikið 
svekkelsi. Það er svo mikill hugur í 
mönnum. Það er löngu ljóst að við 
erum ekki að fara að spila á þessu móti 
bara til að vera með, menn trúa því að 
þeir séu fullgjaldgengir til að spjara 
sig í þessari keppni og ætla sér ekkert 
annað en að gera það. Menn eru langt 
frá því að vera saddir og segja: Jæja, 
við komumst á mótið, þetta er búið að 
vera frábært og markmiðinu náð. Nei, 
svoleiðis aldeilis ekki, þó að þetta sé 
frumraun íslenska landsliðsins að spila 
á stórmóti í fótbolta, þá ætla menn að 
fara á þetta á þetta mót til að ná sem 
allra lengst og fara út í hvern einasta 
leik til að sigra. Við trúum því,” segja 
þeir félagar Styrmir og Benni að lokum 
og er ekki ástæða til annars en að taka 
undir þetta með þeim, vitandi að um 
leið og maður byrjar að styðja og hvetja 
íslenska landsliðið þá er maður orðinn 
partur af Tólfunni. 

Gríðarleg stemning hjá 
Tólfunni í kringum EM
- tólfan er að sönnu tólfti maðurinn
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Bjarni Fel: Í þessum riðli skara 
Englendingar og Rússar fram úr, en það 
er því miður lítið um skemmtilega leiki 
í þessum riðli. Slóvakía og Wales verða 
að bíta í það súra epli að hverfa heim á 
braut strax eftir riðlakeppni.

Dóri í Tólfunni: Í Briðli er England 
eina liðið sem vann sinn riðil í 
undankeppninni. Raunar var það eina 
þjóðin í allri undankeppninni sem vann 
alla sína leiki. Hin liðin þrjú lentu öll 
í 2. sæti í sínum riðlum. Samkvæmt 
styrkleikaflokkun UEFA er England 
3. besta landsliðið í Evrópu. Þetta 
ætti því ekki að vera mikið mál fyrir 
England. En enska liðið virkar samt 
sem áður ekki mjög sannfærandi í 
sinni spilamennsku. Það virðist ekki 
vera nægilega gott jafnvægi í liðinu. 
En það eru gæðaleikmenn í þessu liði 
svo England ætti nú alltaf að redda 
sér upp úr riðlinum. Wales er með 
svindlkall í sínu liði. Bale skoraði 7 af 
11 mörkum Wales í undankeppninni. 
Þegar hann dettur í stuð þá getur hann 
einfaldlega unnið leiki fyrir Wales. En 

það hjálpar honum líka að hafa góða 
liðsheild í kringum sig sem getur varist 
vel. Rússland vann síðustu 6 leiki sína 
í undankeppninni eftir erfiða byrjun 
á meðan Slóvakía byrjaði mjög vel en 
hikstaði undir lokin. Þetta er einn af 
þessum riðlum þar sem öll liðin gætu 
hitt á góða leiki og farið áfram. Finnst 
mjög líklegt að það fari þrjú lið upp úr 
þessum riðli og það er erfitt að segja til 
um hvaða lið situr eftir.

Eiki Einars: Þetta er nokkuð seigur 
riðill sem getur boðið uppá þónokkra 
spennu. En að öllu jöfnu þá eru 
Englendingar fremstir meðal jafninga 
og vinna riðilinn nokkuð örugglega. 
Þeir gera jafntefli við Wales en vinna 
hina leikina örugglega.  Slóvakar 
koma á óvart, en samt ekki, og ná 
öðru sætinu, ná sigri, jafntefli og tapa 
einum. Fá sem sagt 4 stig, dugar í annað 
sætið og í 16liða úrslitum bíður afar 
skemmtilegur mótherji sem gengur 
undir nafninu Ísaland.  Rússarnir 
eiga erfitt uppdráttar til að byrja með 
en eiga stjörnuleik í lokaleik riðilsins 

gegn Wales sem þýðir að þeir fá 3 stig 
og komast áfram sem þriðjasætis lið.  
En ná ekki lengra en það, geta farið 
heim og undirbúið sig fyrir HM sem 
haldin er í görðunum heima hjá þeim 
eftir tvö ár. Wales lofar góðu til að 
byrja með, gera tvö jafntefli, m.a. við 
England, en springa svo á limminu 
gegn Rússum og steinliggja sem þýðir 
að þeir reka lestina í riðlinum og fara 
beint heim eftir riðlakeppni. Það verður 
gaman að fylgjast með Englendingum 
á þessu móti, hvort það sé komið nýtt 
sigurtímabil hjá þeim og þeir fari að 
spila sem lið sem mark er tekið á og 
jafnvel reiknað með í baráttunni. 

Hallur Hallsson: England hefur verið 
að ná góðum úrslitum á undanförnum 
misserum og vann alla leiki í sínum 
riðli. Þarna eru auðvitað Rooney og 
Joe Hart en það eru að koma upp 
flottir leikmenn eins og John Stones hjá 
Everton og  delle Alli hjá Tottenham, 
Ross Barkley Everton og Jack Wilshire 
Arsenal. Harry Kane er verulega góður 
og einnig James Vardy hjá Leicester. 

Ég er hrifinn af Daniel Sturridge, en 
eilíf meiðsli hafa verið honum til mikils 
trafala.
  Um önnur lið segi ég aðeins þetta; 
Gareth Bale er stórkostlegur leikmaður, 
vandinn er sá að hann þarf fleiri 
frambærilega leikmenn í kring um sig.   

Kristján Þorvaldsson: Rússar hafa 
lengi kunnað fótbolta, án afreka á stóra 
sviðinu. Englendingar höfðu heppnina 
með sér á heimavelli ´66 og þreytast 
seint á því að rifja það upp. Bæði þessi 
lið eiga ágætismöguleika. Veilsverjar og 
Slóvakar kunna líka að sparka tuðru. 
Samt ekki nóg.

Lára Ómars: Baráttan í þessum riðli 
verður á milli Wales, Slóvakíu og Rússa 
og spennandi verður að sjá hverjir 
fylgja Englendingum upp úr riðlinum. 
Það ræðst ekki fyrr en í lokaleikjunum 
þar sem öll liðin eiga enn möguleika. 
England vinnur þó riðilinn með fullt 
hús stiga og óvæntur sigur Wales á 
Rússum tryggir þeim áframhald í 
keppninni.

yfir 20 
flatskjair

5 skjavarpar
allir leikir i beinni

 EM Í FÓTBOLTA

Hamborgarar, samlokur, steikur, 
súpur, salöt, plokkfiskur og auðvitað 
kaldur á krananum

VIÐ ERUM MEÐ ÞETTA ALLT!

ALLT Í HD
GÆÐUM

B-RIÐILL
England

Slóvakía

Rússland

Wales

Leiðin á EM
Sviss-England   0-2
England-San Marínó   5-0
Eistland-England   0-1
England-Slóvenía   3-1
England-Litháen   4-0
Slóvenía-England   2-3
San Marínó-England   0-6
England-Sviss   2-0
England-Eistland   2-0
Litháen-England   0-3

England 10  10-0-0 31:3 30
Sviss 10  7-0-3 24:8 21
Slóvenía 10  5-1-4 18:11 16
Eistland 10  3-1-6 4:9 10
Litháen 10  3-1-6 7:18 10
San Marínó 10  0-1-9 1:36  1

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

Leiðin á EM
Úkraína-Slóvakía   0-1
Slóvakía-Spánn   2-1
Hvíta Rússland-Slóvakía   1-3
Makedónía-Slóvakía   0-2
Slóvakía-Lúxemborg   3-0
Slóvakía-Makedónía   2-1
Spánn-Slóvakía   2-0
Slóvakía-Úkraína   0-0
Slóvakía-Hvíta Rússland   0-1
Lúxemborg-Slóvakía   2-4

Spánn 10  9-0-1 23:3 27
Slóvakía 10  7-1-2 17:8 22
Úkraína 10  6-1-3 14:4 19
Hvíta Rússland 10  3-2-5 8:14 11
Lúxemborg 10  1-1-8 6:27  4
Makedónía 10  1-1-8 6:18  4

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
Hafa ekki verið með fyrr sem Slóvakía
Leikir í úrslitakeppni EM:   0  0-0-0
Leikir í undankeppni EM:  116  59-23-34
Líka sem Tékkóslavakía  
Staða á heimslista: 24

Leiðin á EM
Rússland-Liechtenstein   4-0
Svíþjóð-Rússland   1-1
Rússland-Moldavía   1-1
Ausurríki-Rússland   1-0
Svartfjallaland-Rússland   0-3
Rússland-Austurríki   0-1
Rússland-Svíþjóð   1-0
Liechtenstein-Rússland   0-7
Moldavía-Rússland   1-2
Rússland-Svartfjallaland   2-0

Austurríki 10  9-1-0 22:5 28
Rússland 0  6-2-2 21:5 20
Svíþjóð 10  5-3-2 15:9 18
Svartfjallaland 10  3-2-5 10:13 11
Liechtenstein 10  1-2-7 2:26  5
Moldavía 10  0-2-8 4:16  2

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

Leiðin á EM
Andorra-Wales   1-2
Wales-Bosnía   0-0
Wales-Kýpur   2-1
Belgía-Wales   0-0
Ísrael-Wales   0-3
Wales-Belgía   1-0
Kýpur-Wales   0-1
Wales-Ísrael   0-0
Bosnía-Wales   2-0
Wales-Andorra   2-0

Belgía 10  7-2-1 24:5 23
Wales 10  6-3-1 11:4 21
Bosnía 10  5-2-3 17:12 17
Ísrael 10  4-1-5 16:12 13
Kýpur 10  4-0-6 16:17 12
Andorra 10  0-0-10 4:36  0

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

1976:  8-liða úrslit

Leikir í úrslitakeppni EM: 2  0-1-1

Leikir í undankeppni EM: 104  41-21-42

Staða á heimslista: 26

1968: 3. sæti

1972: 8-liða úrslit

1980: Riðlakeppni

1960: Evrópumeistarar

1964: 2. sæti

1968: 3. sæti

1972: 2. sæti

1988: Riðlakeppni

1992: Riðlakeppni

1996: Undanúrslit

1976: 8-liða úrslit

1988: 2. sæti

1992: Riðlakeppni

1996: Riðlakeppni

2000: Riðlakeppni

2004: 8-liða úrslit

2012: Riðlakeppni

2004: Riðlakeppni

2008: Undanúrslit

2012: Riðlakeppni
Leikir í úrslitakeppni EM:  27  9-9-9
Leikir í undankeppni EM: 100  66-24-10
Staða á heimslista: 11 Leikir í úrslitakeppni EM:  30  12-6-12

Leikir í undankeppni EM:  120 73-29-18
Staða á heimslista: 29

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Joe Hart 58 0  Manchester City
2 Kyle Walker 15 0  Tottenham Hotspur
3 Danny Rose 3 0  Tottenham Hotspur
4 James Milner 59 1  Liverpool
5 Gary Cahill 42 3  Chelsea
6 Chris Smalling 24 0  Manchester United
7 Raheem Sterling 22 2  Manchester City
8 Adam Lallana 22 0  Liverpool
9 Harry Kane 11 5  Tottenham Hotspur
10 Wayne Rooney (capt.) 110 52  Manchester United
11 Jamie Vardy 7 3  Leicester City
12 Nathaniel Clyne 12 0  Liverpool
13 Fraser Forster 6 0  Southampton
14 Jordan Henderson 25 0  Liverpool
15 Daniel Sturridge 17 5  Liverpool
16 John Stones 10 0  Everton
17 Eric Dier 6 1  Tottenham Hotspur
18 Jack Wilshere 30 2  Arsenal
19 Ross Barkley 22 2  Everton
20 Dele Alli 7 1  Tottenham Hotspur
21 Ryan Bertrand 8 0  Southampton
22 Marcus Rashford 1 1  Manchester United
23 Tom Heaton 1 0  Burnley
Þjálfari: Roy Hodgson

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Wayne Hennessey 56 0  Crystal Palace
2 Chris Gunter 66 0  Reading
3 Neil Taylor 27 0  Swansea City
4 Ben Davies 19 0  Tottenham Hotspur
5 James Chester 10 0  West Bromwich Albion

6 Ashley Williams (capt.) 58 1  Swansea City
7 Joe Allen 25 0  Liverpool
8 Andy King 32 2  Leicester City
9 Hal Robson-Kanu 30 2  Reading
10 Aaron Ramsey 38 10  Arsenal
11 Gareth Bale 54 19  Real Madrid
12 Owain Fôn Williams 1 0  Inverness Caledonian Thistle

13 George Williams 7 0  Gillingham
14 David Edwards 31 3  Wolverhampton Wanderers

15 Jazz Richards 9 0  Fulham
16 Joe Ledley 61 4  Crystal Palace
17 David Cotterill 23 2  Birmingham City
18 Sam Vokes 39 6  Burnley
19 James Collins 46 3  West Ham United
20 Jonathan Williams 11 0  Milton Keynes Dons
21 Danny Ward 1 0  Liverpool
22 David Vaughan 41 1  Nottingham Forest
23 Simon Church 35 3  Aberdeen
Þjálfari: Chris Coleman

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Ján Mucha 45 0  Slovan Bratislava
2 Peter Pekarík 65 2  Hertha BSC
3 Martin Škrtel (capt.) 79 5  Liverpool
4 Ján Durica 77 4  Lokomotiv Moscow
5 Norbert Gyömbér 12 0  Roma
6 Ján Greguš 5 0  Baumit Jablonec
7 Vladimír Weiss 50 4  Al-Gharafa
8 Ondrej Duda 9 1  Legia Warsaw
9 Stanislav Šesták 63 13  Ferencváros
10 Miroslav Stoch 52 6  Bursaspor
11 Adam Nemec 20 4  Willem II
12 Ján Novota 2 0  Rapid Wien
13 Patrik Hrošovský 9 0  Viktoria Plzen
14 Milan Škriniar 2 0  Sampdoria
15 Tomáš Hubocan 44 0  Dynamo Moscow
16 Kornel Saláta 36 2  Slovan Bratislava
17 Marek Hamšík 85 17  Napoli
18 Dušan Švento 36 1  1. FC Köln
19 Juraj Kucka 45 4  Milan
20 Róbert Mak 26 7  PAOK
21 Michal Duriš 23 3  Viktoria Plzen
22 Viktor Pecovský 30 1  Žilina
23 Matúš Kozácik 15 0  Viktoria Plzen
Þjálfari: Ján Kozák

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Igor Akinfeev 86 0  CSKA Moscow
2 Roman Shishkin 10 0  Lokomotiv Moscow
3 Igor Smolnikov 12 0  Zenit Saint Petersburg

4 Sergei Ignashevich 115 8  CSKA Moscow
5 Roman Neustädter 0 0  Schalke 04
6 Aleksei Berezutski 57 0  CSKA Moscow
7 Igor Denisov 52 0  Dynamo Moscow
8 Denis Glushakov 42 4  Spartak Moscow
9 Aleksandr Kokorin 37 11  Zenit Saint Petersburg

10 Fyodor Smolov 12 5  Krasnodar
11 Pavel Mamayev 10 0  Krasnodar
12 Yuri Lodygin 10 0  Zenit Saint Petersburg

13 Aleksandr Golovin 3 2  CSKA Moscow
14 Vasili Berezutski 93 4  CSKA Moscow
15 Roman Shirokov (capt.) 53 13  CSKA Moscow
16 Guilherme Marinato 1 0  Lokomotiv Moscow
17 Oleg Shatov 21 2  Zenit Saint Petersburg

18 Oleg Ivanov 3 0  Terek Grozny
19 Aleksandr Samedov 28 3  Lokomotiv Moscow
20 Dmitri Torbinski 28 2  Krasnodar
21 Georgi Shchennikov 7 0  CSKA Moscow
22 Artem Dzyuba 16 8  Zenit Saint Petersburg

23 Dmitri Kombarov 38 2  Spartak Moscow
Þjálfari: Leonid Slutsky
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Veit á vandaða lausn

NJÓTTU ÞESS  
AÐ HREYFA ÞIG
Hjá okkur færðu úrval af stuðningshlífum  
og öðrum vörum sem nýtast vel í líkamsræktinni.

Verið velkomin í verslun okkar • Opið mán - fös 8.30 - 17.00

Spekingar spá í B-riðil

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir
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Kringlunni  
10–18.30 mán.–mið.
10–21 fimmtudaga
10–19 föstudaga
10–18 laugardaga
13–18 sunnudaga  

JL-húsinu
8–24 virka daga
10–24 helgar

Firði Hafnarfirði
9–18 virka daga

Glerártorgi Akureyri
10–18.30 virka daga
10–17 laugardaga
13–17 sunnudaga

Dalvík lyfjaútibú
10–17 virka daga

Opið til

alla daga í Austurveri

7.     Þýskaland – Úkraína
Bjarni Fel: Þarna mæta 
heimsmeistararnir liði Úkraínu og 
vinna öruggan sigur. Ég hlakka til að 
sjá Þjóðverjana á þessu móti sem munu 
ná langt og byrja vel með góðum sigri á 
Úkraínu.

Dóri í Tólfunni: Þýskaland hefur 
oftar en ekki mallað rólega í gang á 
stórmótum, látið duga að taka fyrstu 
leikina í 2. gír. Ekki í þetta skiptið, 
þeir senda öðrum liðum mótsins sterk 
skilaboð með öruggum sigri. Ég segi 
að það endi 40 fyrir Die Mannschaft. 
Thomas Müller skorar í það minnsta 
eitt mark, enda stefnir hann á að vinna 
gullskóinn.

 Eiki Einars: Þegar þýska vélin fer 
í gang á ákveðnum kafla í leiknum 
gera  þeir út um  leikinn með tveimur 
sjóðheitum mörkum og þar við situr. 
Eru ekkert að reyna neitt of mikið á sig 
og gera ekkert meira en það sem þarf. 
Þeir ætla sér alla leið á þessu móti og 
horfa á það í heild sinni sem langhlaup.

Hallur Hallsson: Það þarf ekki mörg 
orð um þennan leik; þýska stálið vinnur 
öruggan sigur 31 þó liðið hafi ekki 
verið sannfærandi að undanförnu. 
Alltaf góðir á stórmótum.

Kristján Þorvaldsson: Eftir 
Júróvisjón er þjóðerniskennd Úkraína 
takmarkalaus. Þeir mæta Þjóðverjum 
fullir sjálfstrauts og knýja fram jafntefli. 
Hér blasir við 0. Eitt stórt NÚLL. 
Gasleiðslur skipta ekki máli í fótbolta.

Lára Ómars: Efirður leikur fyrir 
Þjóðverja sem vinna þó 1 0 með marki 
frá Müller.

8. Spánn – Tékkland
Bjarni Fel: Þetta er úrslitaleikurinn í 
riðlinum, Spánverjarnir hafa sigurinn 
og það nokkuð öruggan.

Dóri í Tólfunni: Tékkarnir eiga ekki 
séns í Spánverjana. Spænska liðið mun 
leika sér mikið með boltann og lauma 
svo inn 3 mörkum inn á milli allra 
sendinganna, Tékkar ná ekki að svara 
því. 30 fyrir Spánn.

Eiki Einars: Þetta er athyglisverður 
leikur og verður gaman að fylgjast 
með honum. Tékkar eru góðir til síns 
brúks og gætu bitið frá sér, en nú 
reynir á Spánverja að sanna sig eftir 
misheppnað HMmót. Spánverjar 
hiksta ekki aftur, eru komnir til að verja 
titilinn og ætla sér að vinna hann þriðja 
mótið í röð. Spánskur sigur 20.

Hallur Hallsson: Spánverjar munu ekki 
verja EMtitil sinn en þeir munu vinna 
vinnusigur á Tékkum 20.

Hvernig fara leikirnir? 
Spekingarnir spá í leiki 7-12

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

Kristján Þorvaldsson: Spænskt 
undraland. Eiginlega vatnagarður. Hér 
sjáum við spænskan fótbolta af bestu 
gerð. Engu að síður 20. Kemur reyndar 
spánskt fyrir sjónir. Þyrfti að tékka 
betur á þessu. Án aulahúmors held ég 
að þeir spænsku rúlli þessu upp.

Lára Ómars: Æsilegur leikur þar sem 
Spánverjar eru meira með boltann en 
Tékkar þó hættulegri. Jafntefli 22.

9. Írland – Svíþjóð
Bjarni Fel: Þetta er erfiður leikur. Írar 
eru baráttulið, Svíar reyna að halda uppi 
merki Norðurlandanna. Þetta lítur út 
fyrir að fari jafntefli, en ég held að Zlatan 
og félagar fari með nauman sigur. 

Dóri í Tólfunni: Zlatan skorar. Zlatan 
vinnur. 10 fyrir Zlatan.

Eiki Einars: Þarna eigast við liðin sem 
berjast um að fylgja Belgíu og Ítalíu í 
útsláttarkeppnina og þá sem það lið 
sem lendir í þriðja sæti. Það lið sem 
vinnur þennan leik stimplar sig inn í 
áframhald, en ef leikurinn endar með 
jafntefli, eru bæði liðin úr leik. Ég 
hallast að sænskum sigri 21.

Hallur Hallsson: Zlatan tryggir sænskan 
sigur ... Zlatan munurinn á liðunum, 
01. Ekkert meira um það að segja.

Kristján Þorvaldsson: Ibra sjálfur, 
Ólafur Pálmi og sænska velferðarkerfið 
koma ekki í veg fyrir tap. Írarnir spila 
skipulagðan leik og uppskera sigur, 
10. Sænska liðið kann best við sig í 
búningsklefanum.

Lára Ómars: Skemmtilegur og opinn 
leikur þar sem Írar vinna 21.

10. Belgía – Ítalía
Bjarni Fel: Þetta er stórleikur og 
sennilega úrslitaleikur riðilsins. Belgar 
í öðru sæti á heimslistanum, en það 
dugar þeim ekki til sigurs. Ég giska á 
stórmeistarajafntefli og ekki mikið af 
mörkum.

Dóri í Tólfunni: Rosalegur leikur! Belgía 
er með gríðarlega öfluga sóknarmenn en 
Ítalir kunna vanalega að verjast og hafa 
líka Buffon. Liðin spiluðu vináttuleik í 
nóvember á síðasta ári og þá vann Belgía. 
Vissulega var þetta bara vináttuleikur 
en ég ætla að segja að Belgar vinni líka 
þennan alvöruleik. 21 fyrir Belgíu.

Eiki Einars: Þetta er úrslitaleikur 
riðilsins og mikið undir. Spurning 
hvort það sé betra að lenda í öðru sæti 
í riðlinum heldur en því fyrsta. Liðið 
í fyrsta sætinu leikur við liðið í öðru 
sæti í Driðli í 16liða úrslitum. En liðið 
í öðru sæti leikur við liðið í fyrsta sæti 
í Friðli. Ég hallast að því að leikurinn 

beri svolítinn keim af þessu þar sem 
bæði liðin telja jafnvel betra að vera 
í öðru sætinu. En þetta er líka leikur 
upp á áframhald, að tapa er alltaf mjög 
slæmt. Ég tippa á jafntefli 11, þar sem 
hvorugt liðið þorir að taka áhættur.

Hallur Hallsson: Hér ætla ég að gerast 
djarfur, spá Belgum sigri. Ítalskur 
fótbolti í úlfakreppu en Belgar hafa jafnt 
og þétt verið að eflast. Það er auðvitað 
áfall að Kompany er ekki með en 
félagi hans hjá City, hinn ungi Denyar, 
gríðarlega öflugur og spáð miklum 
frama. De Bruyne í heimsklassa, 
Hazard spilað vel undanfarnar vikur 
svo Belgar eru til alls líklegir.

Kristján Þorvaldsson: Dæmigerður 
núllnúll leikur. Allt of góð lið til þess 
að taka áhættu í byrjun. Samt prófraun 
fyrir bæði. Sigur fyrir annað hvort væri 
slys. 00.

Lára Ómars: Allir telja Belga voða góða 
en ítalska hefðin er bara svo seig. Ítalir 
vinna 10.
 

11.  Austurríki – 
Ungverjaland
Bjarni Fel: Þarna er nú gamla 
keisaradæmið á ferðinni, Austurríki
Ungverjaland, ég hugsa að 
Austurríkismenn hafi nauman sigur.

Dóri í Tólfunni: Eitt sinn var 
AusturríkiUngverjaland eitt land 
en nú eru þau aðskilin og mætast 
á knattspyrnuvellinum. Bræður 
munu berjast og allt það. Austurríki 
vann sinn riðil í undankeppni með 
yfirburðum, vann m.a. alla útileiki sína. 
Ungverjaland komst áfram úr umspili 
með sigri á Noregi. Austurríki er með 
betra lið og vinnur. 21 fyrir Austurríki.

Eiki Einars: Þá er það riðillinn okkar. 
Austurríki er með mjög gott lið og það 
verður erfitt að eiga við þá. Eru alltaf 
svo miklir Þjóðverjar í sér, enda mættu 
þeir alveg kalla sig austurríkisþýska. 
Austurríki vinnur þennan leik að öllu 
jöfnu, nema Ungverjum takist að loka 
í lás og fá ekki á sig mark. Austurríki 
laumar inn einu marki og vinnur 10.

Hallur Hallsson: Ég spái Austurríki 
góðu gengi á EM, þeir hafa nokkra 
afar sterka leikmenn, og rúlluðu upp 
riðlinum – komu í mark langt á undan 
Svíum. Þeir eru með 16 leikmenn 
úr þýska boltanum og David Alaba, 
Bayern München, gæti orðið ein af 
stjörnum EM. Austurríki vinnur 20 
sigur, bæði mörkin í síðari hálfleik.

Kristján Þorvaldsson: Liðin okkar. 
Ungverjum ekki spáð neinu sérstöku en 
þessi stóra knattspyrnuþjóð sýnir styrk 
sinn. Jafn leikur, sem endar 11. Alls 

ekki ósanngjarnt og bæði lið sýna okkur 
veikleikana.

Lára Ómars: Steindautt jafntefli 00.
 

12. Portúgal – Ísland
Bjarni Fel: Þrátt fyrir einhverjar sögur 
um veisluhöld ákveðinna aðila í 
portúgalska liðinu fyrir mót, þá dugar 
það ekki fyrir Íslendinga. Þetta verður 
mikill baráttuleikur sem á endanum 
Portúgalar vinna með einu marki.

Dóri í Tólfunni: Hvernig á þetta að vera 
hægt? Á ég bara að geta notað einhvers 
konar rökhugsun til að spá fyrir um 
úrslit þessa leiks? Þessa fyrsta leiks 
íslenska Alandsliðs karla á stórmóti 
í sögunni? Annars eru ýmsar breytur 
í þessu sem er erfitt að spá fyrir um. 
Munar miklu hvort Ronaldo spilar 
meiddur eða heill. Munar miklu um 
hvert spennustig okkar stráka verður 
í leiknum. Ég ætla að vera nokkuð 
bjartsýnn og spá því að Ísland taki mjög 
gott stig úr þessum leik með jafntefli. 
Segi 11, hinn fallegi Birkir Bjarnason 
skorar mark Íslands en Nani mark 
Portúgals.

Eiki Einars: Þá er komið að því! Þetta 
er gríðarlega mikilvægur leikur uppá 
framhaldið. Ef við náum stigi í þessum 
leik, þá eigum við “gott start” á þessu 
móti. En hver segir að við getum ekki 
unnið þetta portúgalska lið á góðum 
degi? Er það nokkur svo sérstakt? og 
alls ekki með sterkasta liðið í riðlinum. 
Það er frekar Austurríki sem gæti 
hrósað því. Við töpum þessum leik 
ekki, en hvað það yrði sætt ef við náum 
að hrósa sigri! Þá myndi ég ætla að 
við værum gott sem öruggir áfram úr 
riðlinum. Já, já, við vinnum þennan leik 
21. 

Hallur Hallsson: Úfff ... Ísland í fyrsta 
sinn á stórmóti og það gegn Ronaldo 
og félögum. Það er ekki ráðist á 
garðinn þar sem hann er lægstur. Líkt 
og þjóðskáldið sagði: vilji er allt sem 
þarf og ég bæti við trú. Það ber að 
hafa í huga að Ronaldo er kominn á 
fertugsaldur, hann er ekki jafn fljótur 
og fyrrum og í því liggja möguleikar 
okkar. Ein óvæntustu úrslit í sögu EM; 
Ísland – Portúgal 10, Gylfi Sigurðsson 
stelur senunni og skyggir á Ronaldo!

Kristján Þorvaldsson: Því miður. 
Yfirspenntir Íslendingar mæta 
ofjörlum sínum. Handboltaspennufall. 
Skammlaust, engu að síður. 
20. Ronaldo skiptir á treyju við 
línuvörðinn.

Lára Ómars: Leikur kattarins að 
músinni. Leikur fer þó 11. Maður spáir 
ekki sínu liði tapi.

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir �okki ly�a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly�um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly�a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru�anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
ly�ð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum er�ðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka ly�ð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf y�rleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru�anir, tru�anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlí�, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða �stlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy�a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (≥ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Ly�ð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja ly�nu. Október 2015.
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C-RIÐILL
N-Írland

Úkraína

Pólland

Þýskaland

Leiðin á EM
Ungverjaland-N-Írland   1-2
N-Írland-Færeyjar   2-0
Grikkland-N-Írland   0-2
Rúmenía-N-Írland   2-0
N-Írland-Finnland   2-1
N-Írland-Rúmenía   0-0
Færeyjar-N-Írland   1-3
N-Írland-Ungverjaland   1-1
N-Írland-Grikkland   3-1
Finnland-N-Írland   1-1

N-Írland 10  6-3-1 16:8 21
Rúmenía 10  5-5-0 11:2 20
Ungverjaland 10  4-4-2 11:9 16
Finnland 10  3-3-4 9:10 12
Færeyjar 10  2-0-8 6:17  6
Grikkland 10  1-3-6 7:14  6

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
Hafa ekki verið með áður

Leikir í úrslitakeppni EM: 0  0-0-0

Leikir í undankeppni EM: 110  40-25-45

Staða á heimslista: 25

Leiðin á EM
Úkraína-Slóvakía   0-1
Hvíta Rússland-Úkraína   0-2
Úkraína-Makedónía   1-0
Lúxemborg-Úkraína   0-3
Spánn-Úkraína   1-0
Úkraína-Lúxemborg   3-0
Úkraína-Hvíta Rússland   3-1
Slóvakía-Úkraína   0-0
Makedónía-Úkraína   0-2
Úkraína-Spánn   0-1

Spánn 10  9-0-1 23:3 27
Slóvakía 10  7-1-2  17:8 22
Úkraína 10  6-1-3 14:4 19
Hvíta Rússland 10  3-2-5 8:14 11
Lúxemborg  10  1-1-8 6:27 4
Makedónía  10  1-1-8 6:18 4
Umspil
Úkraína-Slóvenía 2-0
Slóvenía-Úkraína 1-1
Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
2012:  Riðlakeppni
Leikir í úrslitakeppni EM: 3  1-0-2
Leikir í undankeppni EM: 42  16-13-13
Staða á heimslista: 19

Leiðin á EM
Gíbraltar-Pólland   0-7
Pólland-Þýskaland   2-0
Pólland-Skotland   2-2
Georgía-Pólland   0-4
Írland-Pólland   1-1
Pólland-Georgía   4-0
Þýskaland-Pólland   3-1
Pólland-Gíbraltar   8-1
Skotland-Pólland   2-2
Pólland-Írland   2-1

Þýskaland 0  7-1-2 24:9 22
Pólland 10  6-3-1 33:10 21
Írland 10  5-3-2 19:7 18
Skotland 10  4-3-3 22:12 15
Georgía 10  3-0-7 10:16  9
Gíbraltar 10  0-0-10 2:56  0

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
2008:  Riðlakeppni
2012:  Riðlakeppni
Leikir í úrslitakeppni EM: 6  0-3-3
Leikir í undankeppni EM: 100  44-27-29
Staða á heimslista: 27

Leiðin á EM
Þýskaland-Skotland   2-1
Pólland-Þýskaland   2-0
Þýskaland-Írland   1-1
Þýskaland-Gíbraltar   4-0
Georgía-Þýskaland   0-2
Gíbraltar-Þýskaland   0-7
Þýskaland-Pólland   3-1
Skotland-Þýskaland   2-3
Írland-Þýskaland   1-0
Þýskaland-Georgía   2-1

Þýskaland 10  7-1-2 24:9 22
Pólland 10  6-3-1  33:10  21
Írland 10  5-3-2 19:7 18
Skotland 10  4-3-3 22:12 15
Georgía 10  3-0-7 10:16  9
Gíbraltar 10  0-0-10 2:56  0

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
1972: Evrópumeistarar

1976: 2. sæti

1980: Evrópumeistarar

1984: Riðlakeppni

1988: Undanúrslit

1992: 2. sæti

1996: Evrópumeistarar

2000: Riðlakeppni

2004: Riðlakeppni

2008: 2. sæti

2012: Undanúrslit

Leikir í úrslitakeppni EM: 43  23-10-10
Leikir í undankeppni EM: 98  69-20-9
Staða á heimslista: 4

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Wojciech Szczesny 25 0  Roma

2 Michał Pazdan 16 0  Legia Warsaw
3 Artur Jedrzejczyk 17 2  Legia Warsaw
4 Thiago Cionek 4 0  Palermo

5 Krzysztof Maczynski 14 1  Wisła Kraków

6 Tomasz Jodłowiec 42 1  Legia Warsaw
7 Arkadiusz Milik 24 10  Ajax
8 Karol Linetty 9 1  Lech Poznan
9 Robert Lewandowski (capt.) 75 34  Bayern Munich
10 Grzegorz Krychowiak 33 2  Sevilla
11 Kamil Grosicki 37 8  Rennes

12 Artur Boruc 62 0  AFC Bournemouth
13 Mariusz Stepinski 2 0  Ruch Chorzów
14 Jakub Wawrzyniak 48 1  Lechia Gdansk
15 Kamil Glik 39 3  Torino
16 Jakub Błaszczykowski 77 16  Fiorentina
17 Sławomir Peszko 35 2  Lechia Gdansk
18 Bartosz Salamon 7 0  Cagliari
19 Piotr Zielinski 13 3  Empoli
20 Łukasz Piszczek 45 2  Borussia Dortmund
21 Bartosz Kapustka 5 2  Cracovia
22 Łukasz Fabianski 29 0  Swansea City
23 Filip Starzynski 2 1  Zagłebie Lubin
Þjálfari: Adam Nawałka

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Michael McGovern 10 0  Hamilton Academical

2 Conor McLaughlin 17 0  Fleetwood Town
3 Shane Ferguson 24 1  Millwall
4 Gareth McAuley 60 7  West Bromwich Albion

5 Jonny Evans 48 1  West Bromwich Albion

6 Chris Baird 77 0  Fulham
7 Niall McGinn 41 2  Aberdeen
8 Steven Davis (capt.) 82 8  Southampton
9 Will Grigg 8 1  Wigan Athletic
10 Kyle Lafferty 50 17  Birmingham City
11 Conor Washington 3 2  Queens Park Rangers

12 Roy Carroll 43 0  Notts County
13 Corry Evans 33 1  Blackburn Rovers
14 Stuart Dallas 13 1  Leeds United
15 Luke McCullough 5 0  Doncaster Rovers
16 Oliver Norwood 33 0  Reading
17 Paddy McNair 8 0  Manchester United
18 Aaron Hughes 99 1  Melbourne City
19 Jamie Ward 21 2  Nottingham Forest
20 Craig Cathcart 27 2  Watford
21 Josh Magennis 18 1  Kilmarnock
22 Lee Hodson 15 0  Milton Keynes Dons
23 Alan Mannus 8 0  St Johnstone
Þjálfari: Michael O’Neill 

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Manuel Neuer 64 0  Bayern Munich
2 Shkodran Mustafi 10 0  Valencia
3 Jonas Hector 13 1  1. FC Köln
4 Benedikt Höwedes 33 2  Schalke 04
5 Mats Hummels 46 4  Borussia Dortmund
6 Sami Khedira 59 5  Juventus
7 Bastian Schweinsteiger (capt.) 114 23  Manchester United
8 Mesut Özil 72 19  Arsenal
9 André Schürrle 51 20  VfL Wolfsburg
10 Lukas Podolski 127 48  Galatasaray
11 Julian Draxler 18 1  VfL Wolfsburg
12 Bernd Leno 1 0  Bayer Leverkusen
13 Thomas Müller 70 31  Bayern Munich
14 Emre Can 5 0  Liverpool
15 Julian Weigl 1 0  Borussia Dortmund
16 Antonio Rüdiger 10 0  Roma
17 Jérôme Boateng 58 0  Bayern Munich
18 Toni Kroos 64 11  Real Madrid
19 Mario Götze 51 17  Bayern Munich
20 Leroy Sané 2 0  Schalke 04
21 Joshua Kimmich 1 0  Bayern Munich
22 Marc-André ter Stegen 6 0  Barcelona
23 Mario Gómez 63 27  Besiktas
Þjálfari: Joachim Löw

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Denys Boyko 4 0  Besiktas
2 Bohdan Butko 17 0  Amkar Perm
3 Yevhen Khacheridi 42 3  Dynamo Kyiv
4 Anatoliy Tymoshchuk (capt.) 143 4  Kairat Almaty

5 Oleksandr Kucher 50 2  Shakhtar Donetsk

6 Taras Stepanenko 29 3  Shakhtar Donetsk
7 Andriy Yarmolenko 59 25  Dynamo Kyiv
8 Roman Zozulya 26 4  Dnipro Dnipropetrovsk

9 Viktor Kovalenko 3 0  Shakhtar Donetsk
10 Yevhen Konoplyanka 53 14  Sevilla
11 Yevhen Seleznyov 50 11  Shakhtar Donetsk

12 Andriy Pyatov 64 0  Shakhtar Donetsk
13 Vyacheslav Shevchuk 54 0  Shakhtar Donetsk
14 Ruslan Rotan 88 7  Dnipro Dnipropetrovsk

15 Pylyp Budkivskyi 6 0  Zorya Luhansk
16 Serhiy Sydorchuk 12 2  Dynamo Kyiv
17 Artem Fedetskyi 49 2  Dnipro Dnipropetrovsk

18 Serhiy Rybalka 9 0  Dynamo Kyiv
19 Denys Harmash 27 2  Dynamo Kyiv
20 Yaroslav Rakitskiy 40 4  Shakhtar Donetsk
21 Oleksandr Zinchenko 3 1  Ufa
22 Oleksandr Karavayev 3 0  Zorya Luhansk
23 Mykyta Shevchenko 0 0  Zorya Luhansk
Þjálfari: Mykhaylo Fomenko

Þú færð EM búningana á adidas.is

Bjarni Fel: Þarna verður barátta á 
milli þriggja grannríkja, Þýskalands, 
Póllands og Úkraínu. Þýskaland hefur 
þetta, og Pólverjar og Úkraínumenn 
fylgja fast á eftir og komast upp 
úr riðlinum. Þarna verða hörku 
grannaslagir.

Dóri í Tólfunni: Í Criðli eru tvö lið 
sem unnu sína riðla í undankeppninni. 
Annars vegar heimsmeistararnir 
Þjóðverjar og hins vegar NorðurÍrar. 
Pólland lenti í 2. sæti síns riðils (einmitt 
á eftir Þýskalandi) og Úkraína komst 
í lokakeppnina eftir umspilsleiki 
gegn Slóveníu. Mig langar ansi mikið 
að sjá NorðurÍrland gera eitthvað 
sniðugt á þessu móti og komast áfram 
úr riðlinum. Hugsa samt að þeirra 
besti séns á að komast áfram sé að ná 
3. sætinu. Þýskaland verður án efa í 
toppsætinu og ég hugsa að Pólland taki 

2. sætið. En NorðurÍrland ætti að vera 
með betra lið en Úkraína, jafnvel þótt 
styrkleikalisti FIFA segi að Úkraína sé 
næstbesta liðið í riðlinum.

Eiki Einars: Og Þýskaland vinnur! 
Þurfum við að segja eitthvað meira? 
Að öllu jöfnu þá ættu Þjóðverjarnir 
að hrósa nokkuð öruggum sigri í 
þessum riðli. En Pólverjar gætu sýnt 
þeim smámótspyrnu. Í það minnsta 
verða það þessi tvö lið sem fara áfram 
upp úr riðlinum, en hin tvö fara heim. 
NÍrar og Úkraínumenn taka stig 
hvort af öðru í innbyrðis jafnteflisleik, 
en tapa bæði fyrir Þjóðverjum og 
Pólverjum. Hafa Pólverjar einhverja 
burði til að ná lengra en í 16liða 
úrslit? Já, ég myndi segja það. Ef 
þeir lenda í öðru sæti riðilsins, þá 
munu þeir spila við Rúmeníu í 16
liða úrslitum og sigra þá. Það væri 

kannski betra að spyrja hvort þeir 
hefðu einhverja burði til að ná lengra 
en það? Þá kemur verulega erfiður 
mótherji sem er eitt af þeim liðum 
sem munu berjast í lokalokaslagnum 
um Evrópumeistaratitilinn. Það eru 
nefnilega Spánverjar og myndi það 
koma verulega á óvart ef Pólverjar 
færu nú að slá þá út og koma sér í 
undanúrslit. Eins yrði ég verulega 
hissa ef Þjóðverjarnir kæmust ekki í 
undanúrslitin. Þeir eru það lið, ásamt 
Frökkum og Spánverjum, sem teljast 
þessi líklegustu lið til að fara alla leið.  

Hallur Hallsson: Hér eru eru 
áhugaverðir hlutir á ferð;  Pólland 
vs Þýskaland. Ég hef það sterkt á 
tilfinningunni að pólska liðið muni 
koma sterkt til leiks með Lewandowski 
í broddi fylkingar. Þétt og flott 
lið sem hefur vaxið jafnt og þétt á 

undanförnum árum og mér finnst 
þýska liðið ekki hafa verið sannfærandi 
eftir HMtitilinn í Brasilíu.
  En hver er ég svo sem að efast um 
þýska stálið ...

Kristján Þorvaldsson: Það þarf ekki 
að ræða Þjóðverja. Þeir eru í áskrift. 
Úkraína með sitt bullandi þjóðarstolt 
er líka á hraðleið upp. NorðurÍrar eiga 
engan George Best og gjalda fyrir það. 
Pólverjar eru sterkir, en samt ekki nóg. 
Slefa samt áfram. Gætu hugsanlega 
farið enn lengra.

Lára Ómars: Öllum að óvörum verða 
það Pólverjar sem hampa efsta sæti 
riðilsins með fullt hús stiga eftir sigur 
þeirra gegn Þjóðverjum í æsispennandi 
leik. Úkraína og NÍrland sýna ekki sín 
bestu andlit á mótinu og fara bæði heim 
að lokinni riðlakeppni.

Spekingarnir spá í C-riðil

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

EM leikur Würth
www.wurth.is
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Portúgal (República 
Portuguesa)
Höfuðborg: Lissabon
Stærðlands: 92.212km² 
(89,5% afstærðÍslands)

Íbúafjöldi: 10,4 milljónir 
(3.113,8% af íbúafjölda 

Íslands)
Tungumál: Portúgalska (talað alls 
staðar) og Mirandês (staðbundið 
tungumál í norðurhluta landsins).
Lönd sem liggja að Portúgal: Spánn

Portúgal hefur verið lýðræði síðan 
1974 og þar er þingræði, rétt eins og á 
Íslandi.

Þrjú stærstu knattspyrnufélögin í 
Portúgal eru S.L. Benfica, FC Porto 
og Sporting CP. Efsta deildin í 
knattspyrnu karla heitir Primeira 
Liga. Hún var stofnuð 1934 og af 82 
tímabilum sem leikin hafa verið þá hafa 
þessir þrjú stærstu félög unnið deildina 
samtals 80 sinnum. Ríkjandi Primeira 
Liga meistarar eru Benfica. Portúgalska 
landsdeildin er í 5. sæti yfir bestu 
deildarkeppnir Evrópu samkvæmt 
UEFA, einu sæti fyrir neðan Ítalíu 
og sæti fyrir ofan Frakkland. Í efstu 
deild kvenna er Clube Futebol Benfica 
meistari.

Tónlist og kvikmyndir
Nuno Bettencourt fæddist í Portúgal 
árið 1966. Þegar hann var 4 ára 
gamall fluttist hann með fjölskyldu 
sinni til Hudson, Massachusetts í 
Bandaríkjunum. Þar ólst hann upp, 
æfði fótbolta og lét sig dreyma um 
frama sem atvinnumaður með sínu 
uppáhalds knattspyrnuliði, Benfica 
frá Lissabon, ásamt því að spila 
fyrir portúgalska landsliðið. Það var 
draumurinn. Sá draumur varð ekki að 

Ungverjaland 
(Magyarorzág)
Höfuðborg: Búdapest
Stærðlands: 93.030km² 
(90,3% afstærð Íslands)

Íbúafjöldi: 9,9 milljónir 
(2.911,8% af íbúafjölda 

Íslands)
Tungumál: Ungverska
Lönd sem liggja að Ungverjalandi: 
Austurríki, Serbía, Króatía, Slóvenía, 
Rúmenía, Úkraína og Slóvakía
Ungverjaland er landlukt ríki sem 
þýðir að það liggur hvergi að sjó. 
Í landinu hefur verið lýðveldi 
og þingbundin stjórn síðan 1989 
þegar landið losnaði undan einræði 
kommúnista.

Efsta deildin í knattspyrnu karla 
í Ungverjalandi heitir Nemzeti 
Bajnokság I. Hún var stofnuð árið 1901. 
Frá tímabilinu 201415 hafa verið 16 
lið í deildinni. Núverandi meistarar í 
Nemzeti Bajnokság I eru Ferencváros 

veruleika en á unglingsaldri hóf Nuno 
að fikta við að læra á gítar og hefur náð 
hinum prýðilegasta atvinnumannaferli 
í gítarleik. Hann stofnaði m.a. 
rokkbandið Extreme, hefur gefið út 
sólóefni, verið í fullt af böndum og 
spilað með tónlistarfólki eins og Janet 
Jackson, Dweezil Zappa, Toni Braxton 
og Rihanna, auk þess að vinna tónlist 
fyrir kvikmyndir og margt fleira. Hreint 
ekkert amalegur ferill það.

Portúgal er kannski ekki eitt þeirra 
landa sem þekktast er fyrir ríka 
kvikmyndasögunni en þó má finna 
merkilega hluti þegar farið er að skoða 
það nánar. Það verður nú að teljast 
ólíklegt að fleiri lönd státi til dæmis af 
því að hafa alið leikstjóra sem átti 83 
ára starfsferil sem slíkur. En það átti 
við um portúgalska leikstjórannManoel 
de Oliveira. Hann leikstýrði fyrstu 
kvikmyndinni sinni árið 1931 og þeirri 
síðustu árið 2014. Hann leikstýrði alls 
konar verkum, bæði heimildarmyndum 
og leiknum í hinum ýmsu lengdum. 
Meðal hans þekktustu verka eru Aniki
Bóbó frá 1942 og Amor de Perdição 
(e. Doomed love) frá 1979, byggt á 
samnefndri skáldsögu frá 19. öld. Þeir 
sem hafa áhuga á kvikmyndagrúski 
ættu að kynna sér þennan merkilega 
leikstjóra.

Matarboð/partý með portúgölsku 
þema?
Nú spyrja sjálfsagt margir „hey, ég er 
að spá í að halda matarboð eða partý 
með portúgölsku þema til að koma mér 
í gírinn fyrir EM. Hvað er algjört möst í 
svoleiðis?“

Frábær spurning! Virkilega 
skemmtileg. Auðvitað er tilvalið að 
halda einhvers konar teiti með slíku 

þema til að slá tvær flugur í einu höggi. 
Bæði kynnast aðeins betur menningu 
þeirrar þjóðar sem við (jújú, við) erum 
að fara að spila við á fótboltavellinum 
en líka bara til að hafa gaman. Partý, jei!

Sjávarréttir eru mjög vinsælir í 
portúgalskri matargerð. Portúgalir 
fóru snemma að veiða sinn fisk í 
Norður Atlantshafi en nýta samt líka 
Miðjarðarhafsstrauma í eldamennsku. 
Saltfiskur er mjög vinsæll, það mætti til 
dæmis henda í Bacalhau à Bras.

Annar mjög vinsæll réttur í Portúgal 
er Caldo verde (beinþýðing væri grænt 
seyði). Það er bragðgóð súpa þar sem 
uppistaðan er kartöflur, laukur og kál. 
Kryddpylsum, t.d. chouriço, er svo 
bætt út í súpuna. Það er líka lítið mál 
að sleppa einfaldlega pylsunni fyrir 
grænmetisætur eða bara þá sem vilja 
ekki pylsur.

Eftir góða veislu getur verið gott að fá 
sér eitthvað sætt. Það getur líka verið 
gott að fá sér eitthvað áfengt. Þetta 
masteruðu Portúgalirnir á 15. öld þegar 
þeir fóru að gera púrtvínið. Bretinn er 
alveg vitlaus í það, samkvæmt honum 

er Cockburn’s Special Reserve það 
besta, vill svo vel til að það fæst akkúrat 
í vínbúðum hér á landi.

En það þarf ekkert alltaf að vera vín. 
Portúgalir elska sitt kaffi, hvort sem það 
er bica, galão eða eitthvað annað. 
Svo mætti klára fjörið á að smella 
portúgalskri danstónlist í gang, hækka 
vel og dansa eins og vindurinn. Mætti 
til dæmis byrja á laginu Touch Me 
eftir portúgalska plötusnúðinn Rui da 
Silva. Þetta lag fór í efsta sæti breska 
smáskífulistans árið 2001 og varð da 
Silva þar með fyrsti tónlistarmaðurinn 
frá Portúgal til að ná þeim árangri.

Að lokum
Portúgalir hafa afrekað ýmislegt í 
gegnum tíðina. Meðal skemmtilegra 
afreka þeirra er að…
–færa Japönum tempura (fundið upp af 
portúgölskum trúboðum í Japan)
–færa Indlandi chili (án þess væri ekkert 
karrí)
– færa Brasilíu kaffi (komu með fyrstu 
kaffiplönturnar til Brasilíu)
– færðu íbúum Hawaii ukulele.

(Ferencváros er eitt af 9 hverfum í 
Búdapest). Ferencváros er sigursælasta 
lið í efstu deild karla með 29 titla. 
Félagið notar ekki númerið 12 af 
virðingu við stuðningsmenn félagsins, 
12. manninn.

Sigursælustu félögin á eftir 
Ferencváros eru MTK Budapest 
(23 titlar) og Újpest (20 titlar). 
Ungverjaland er í 33. sæti á lista UEFA 
yfir deildarkeppnir í Evrópu, einu sæti 
neðar en Liechtenstein og sæti fyrir 
ofan Moldóvu. Ísland kemur svo þar á 
eftir í 35. sætinu.

Efsta deild kvenna í Unverjalandi 
heitir Női Nemzeti Bajnokság I. 
Núverandi deildarmeistarar þar 
eru Belvárosi Női LC. Ungverska 
landsliðskonan Pádár Anita afrekaði 
það að verða markahæsti leikmaður 
deildarinnar 17 tímabil í röð, frá 1998/99 
til 2014/15. Hún skoraði t.d. 57 mörk í 
26 leikjum tímabilið 2011/12.

Menning
Stemningin í Ungverjalandi eftir seinni 
heimsstyrjöldina var ekki beint sú 
skemmtilegasta. Ungverjaland var 
í tapliðinu og Sovétríkin hernámu 
landið með það í huga að breyta 
því í kommúnistaríki. Árið 1949 
voru aðrir stjórnmálaflokkar en 
kommúnistaflokkurinn bannaðir. 

Eftir lát Stalíns árið 1953 stefndi 
í frjálslyndari tíma, ungverskir 
stjórnmálamenn vildu breytingar. En 
Sovétríkin tóku það ekki í mál og börðu 
m.a. niður uppreisn árið 1956 með 
blóðugum hætti.

Svona var ástandið á 7. áratugnum. 

Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Opið í dag, laugardag frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur

EVRÓPU-
MEISTARINN!Portúgal | Ungverjaland  | Austurríki

Það sem þú vilt vita um mótherja Íslands

Framhald á síðu 20.

Texti: Halldór Marteinsson
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Austurríki (Republik 
Österreich)
Höfuðborg:Vín
Stærðlands:83.879km² 
(81,4% afstærð Íslands)

Íbúafjöldi: 8,5 milljónir 
(2.500% af íbúafjölda 

Íslands)
Tungumál: Þýska
Lönd sem liggja að Austurríki: 
Þýskaland, Ítalía, Ungverjaland, 
Tékkland, Slóvenía, Sviss, Slóvakía 
og Liechtenstein
Austurríki er líka landlukt ríki, líkt 
og Ungverjaland.  Þar er lýðveldi 
og þingbundin stjórn, líkt og hjá 
öðrum þjóðum í F-riðli, og hefur 
verið síðan 1955. Í Austurríki er 
þjóðin nýbúin að kjósa sér nýjan 
forseta í æsispennandi kosningum 
þar sem á endanum munaði 
aðeins 0,6% á milli tveggja efstu 
frambjóðenda. Hagfræðiprófessorinn 
og félagshyggjumaðurinn Alexander 
Van der Bellen hafði þar betur 
gegn hinum þjóðernissinnaða 
Norbert Hofer sem er eins langt til 
hægri og hægt er, boðskapur hans 
einkennist helst af útlendingaandúð 
og fordómum. Líklega ágætt að 
hagfræðiprófessorinn tók þetta þar 
sem heimurinn hefur ekki beint 
góða reynslu af þjóðernissinnuðum 
öfgastjórnmálamönnum frá 
Austurríki.

Efsta deild karla í knattspyrnu í 
Austurríki heitir Österreichische 
FußballBundesliga og hefur heitið 
það frá 1974. Þó er saga deildarmóts 
í fótbolta lengri í Austurríki og fyrsta 
deildarkeppnin fór fram 191112. Alls 
hafa verið spiluð 104 tímabil í efstu 
deild í Austurríki. Sigursælustu 2 liðin 
koma bæði úr höfuðborginni Vín, 
annars vegar Rapid Wien (32 titlar, 
58 sinnum í topp 2) og hins vegar 
Austria Wien (24 titlar, 42 sinnum í 
topp 2). Núverandi meistarar eru þó 

annað lið, FC Red Bull Salzburg frá 
WalzSiezenheim, 12 þúsund manna 
sveitarfélagi í fylkinu Salzburg. Með 
þeim sigri fór FC Red Bull Salzburg 
upp í 3. sæti yfir sigursælustu lið 
Austurríkis með 10 sigra. 3 fyrstu þeirra 
komu þó á 10. áratug síðustu aldar 
þegar liðið hét Casino Salzburg.

Austurríska deildin er sú 16. besta 
í Evrópu samkvæmt styrkleikalista 
UEFA. Hún er einu sæti neðar en 
Rúmenía og einu ofar en Króatía. 
Efsta deild kvenna í Austurríki heitir 
ÖFBFrauenliga (ÖFB stendur fyrir 
austurríska knattspyrnusambandið).  
Þrátt fyrir að enn séu 23 leikir eftir hjá 
liðunum í Freuenliga hafa meistarnir 
frá því í fyrra, FSK St. PöltenSpratzern, 
þegar tryggt sér sigurinn. Þær hafa 
unnið alla 16 leiki sína í deildinni til 
þessa. Þær eru búnar að vinna deildina 
2 ár í röð og austurríska bikarinn 4 ár í 
röð. 

Menningarhornið
Austurríki hefur alið af sér marga 
frábæra kvikmyndaleikstjóra. Á 
tímum þöglu myndanna var framlag 
austurrískra leikstjóra bæði mikið 
og magnað. Einn þeirra leikstjóra 
sem komu fram á sjónarsviðið á 
þeim tíma var Fritz Lang. Lang 
fæddist í Vínarborg árið 1890 og hóf 
að gera kvikmyndir rétt eftir fyrri 
heimsstyrjöld. Hann vakti athygli 
fyrir framúrstefnulega leikstjórn og 
epískar kvikmyndir. Hann gerði t.d. 
5 klukkutíma kvikmyndaútgáfu af 
Niflungahringnum.

Kvikmyndin Metropolis, frá árinu 
1927, er líkega hans þekktasta 
og merkilegasta verk á ferlinum. 
Gríðarlega epísk framtíðarsaga sem 
hann gerði í Þýskalandi og var á þeim 
tíma dýrasta kvikmynd sem framleitt 
hafði verið auk þess sem það þykir hafa 
rutt brautina fyrir vísindaskáldskap í 
kvikmyndagerð.

Í aðalkarlhlutverkið réð Lang ungan, 

þýskan leikara að nafni Gustav 
Fröhlich. Sá kom frá Hannover og hafði 
verið að reyna fyrir sér sem leikari í 
einhvern tíma, þrátt fyrir ungan aldur. 
Hann hafði þó ekki náð teljandi frama, 
aðallega leikið í minni myndum og 
vafasömum leikritum. En hann sló 
í gegn í þessari mynd. Sem er vel 
skiljanlegt því hann er frábær í henni.

Ein af næstu myndum sem Frölich lék 
í var Die elf Teufel, eða Djöflarnir ellefu. 
Sú kvikmynd er ekki nærri því eins 
eftirminnileg og Metropolis en er þó 
frumkvöðull á ákveðnu sviði því þetta 
var ein af fyrstu leiknu kvikmyndunum 
sem fjölluðu um fótbolta. Frölich 
lék í henni karakter sem kallaður er 
Tommy og er hæfileikaríkur framherji í 
knattspyrnuliðinu SC Linda (sem hefur 
gælunafnið Djöflarnir). SC Linda er 
verkamannafélag og á í harðri baráttu 
við ríka félagið International. Hljómar 
eins og skemmtileg mynd

Austurríska matarboðspartýið?
Fyrir þau ykkar sem spyrjið „nú 
er ég búin/n að rúlla upp þessum 
landaþemamatarboðum og þau 
hafa bara gert mig að vinsælustu 
manneskjunni sem ég þekki, þvílíkt 
sem þetta hefur slegið í gegn! Ég 
finn að það er farinn að byggjast upp 
þrýstingur á að ég klári þetta með 
síðasta landinu, geturðu hjálpað?“ þá 
ætla ég bara að hafa þetta einfalt.

Austurríki. Vínarborg. Vínarsnitzel. 
Þjóðarréttur Austurríkis. Steinliggur. 

Í eftirrétt er annar svakalega basic 
réttur sem tengist Austurríki, það er 
Wiener Apfelstrudel, jaaah. Bara að 
láta alla gestina segja nafnið á þessum 
eftirrétti upphátt ætti að koma öllum í 
gott skap. 

Í Austurríki er algengt að klára góða 
veislu á rækilega áfengum drykk. 
Einn slíkur drykkur fæst í vínbúðum 
hérlendis, Stroh 60.

Eftir þetta borgar sig nú ekki að fara 
of geyst. Þó má finna passlega grúví 
tónlist sem er róleg en heldur fólki í 
gírnum. Kruder & Dorfmeister eru með 
svarið í lágstemmdri raftónlist. Þegar 
meira fjör færist í hópinn má henda 
Parov Stelar í gang og dansa.

Að lokum
Pez sælgætið er frá Austurríki. 
Austurríski sælgætisframleiðandinn 
Eduard Haas III hóf framleiðslu 
á því árið 1927. Hylkin sem halda 
pezinu voru upphaflega látin líkjast 
sígarettukveikjurum og pezið 
markaðssett sem valkostur í staðinn 
fyrir reykingar.

Slow motion, sú tækni að sýna 
myndband hægt, var fundin upp af 
austurrískum presti, August Musger, 
snemma á 20. öldinni. Án hans hefðum 
við til dæmis ekki hægar endursýningar 
af fótboltamörkum.

Við styðjum íslenska karlalandsliðið í fótbolta    
alla leið og óskum þeim góðs gengis á EM 2016. 

Við stöndum með landsliðinu! 

Lyfja.is

Förum alla leið!

Við stefnum að vellíðan
allan ársins hring. 

Lyfja, lifið heil.

Áfram
Ísland
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Íbúar landsins þurftu að lifa við algjöra 
forræðishyggju og undir sífelldri ógn 
frá öryggislögreglu landsins. Þeir vissu 
líka hvernig það gæti endað að ögra 
yfirvaldinu of mikið.

En það var hægt að spila tónlist! Á 
7. áratugnum, á svipuðum tíma og 
Bítlarnir og The Rolling Stones voru 
að koma fram á sjónarsviðið, var mikil 
rokkmenning í gerjun í Búdapest. 
Fremst þar í flokki fóru þrjár stærstu 
hljómsveitirnar sem voru Illés, Metró 
og Omega. Það varð m.a.s. til rígur milli 
aðdáenda Illés og Omega sem líktist 
rígnum milli Bítlavina og aðdáenda The 
Rolling Stones.

Stjórnvöldin í Ungverjalandi reyndu 
að stjórna þessu eins og þau gátu. 
Það var bara ákveðin ríkisútgáfa 
sem gaf út plötur og allir fjölmiðlar 
verulega ritskoðaðir. Til að byrja 
með voru þessar hljómsveitir réttu 
megin við strikið en þegar meðlimir 
Illés gagnrýndu stjórnvöld í viðtali í 
Bretlandi var partýið búið. Hljómsveitin 
var sett á útgáfubannlista og sektuð. 
Böndin ýmist hættu eða fluttu úr landi. 

Hluti hljómsveitarinnar Omega flutti 
t.d. til Þýskalands og náði nokkrum 
vinsældum þar á meðan aðrir meðlimir 
þessara hljómsveita mynduðu saman 
súpergrúppuna Lokomotiv GT.

Íslenski podkastþátturinn Fílalag 
er þáttur sem óhætt er að mæla 
sérstaklega með. Þeir tóku fyrir 
ungversku rokksenuna í einum þætti og 
fjölluðu um Omega. 

Annars er nú ekki hægt að fjalla um 
ungverska tónlist án þess að minnast 
á vin okkar, Emmerich Kálmán. 
Hann lifði frá 1882 til 1953 og samdi 
óperettur. Í einni óperettunni, Das 
Veilchen vom Montmartre (The 
Violet of Montmartre) frá árinu 1930, 
kemur fyrir lagið Heut´ Nacht hab´ich 
geträumt von Dir (Last night I dreamed 
of you). Árið 1960 kom þetta lag út á 
Íslandi og hét þá Ég er kominn heim.

Ungverska matarboðið/partýið?
Nú þykist ég vita að margir spyrji 
„porúgalska þemapartýið var algjör 
gargandi snilld! En hvernig get ég 
haldið svipað stuð með ungverskum 

hætti?“
Enn og aftur, geggjuð spurning! Ég 

gæti varla orðað þetta betur sjálfur. 
Ungverska stemningin hlýtur bara 
að koma manni aðeins betur í gírinn 
fyrir leikinn gegn þeim þann 18. júní 
næstkomandi.

Það er fátt ungverskara þegar kemur 
að matargerð en gott gúllas. Það hentar 
líka prýðilega fyrir góð matarboð. 
Láta þetta malla duglega og hafa bara 
nógu stóran pott. Þetta er upphaflega 
hirðingjamatur, blanda af kjöti og 
grænmeti sem er soðið í kássu eða 
súpu.

Ungverjarnir hafa framleitt vín allt 
frá tímum Rómarveldis í það minnsta. 
Þekktustu vín þeirra kallast Tokaji 
(eftir Norðausturhluta Ungverjalands 
sem heitir Tokaj). Þetta eru sæt 
eftirréttarhvítvín sem passa vel með 
ostum og öllum sætum eftirréttum. Það 
vill svo vel til að það fást tvær gerðir 
af Tokajivínum í vínbúðum hérlendis, 
annars vegar Oremus Tokaji Aszu 3 
Puttonyos og hins vegar Disznoko 

Tokaji Aszu 5 Puttonyos.
Með þessu má setja einhverja hressa, 

ungverska tónlist í gang. Auðvitað er 
hægt að fara aftur í klassísku deildina 
og finna t.d. þá félaga Franz Liszt og 
Béla Bartók. Eða fara í eitthvað glænýtt 
og brakandi ferskt kvikindi, eins og til 
dæmis ungversku rapphljómsveitina 
Wellhello, hún á pottþétt eftir að hressa 
upp á partýið og fá fólk til að dilla sér 
aðeins

Að lokum
Ernő Rubik er ungverskur 
uppfinningamaður, arkítekt og kennari. 
Hans þekktasta verk er Rubik’s Cube.

Í Ungverjalandi er löng hefð fyrir alls 
konar heilsulindum og baðstofum þar 
sem landið er ríkt af jarðhita. Dæmi eru 
um baðstofur sem nýta sér jarðvarma 
allt aftur til tíma Rómarveldis.

Kúlupenninn er ungversk uppfinning, 
fundin upp af László József Bíró.
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 EM Í FÓTBOLTA

HAMBORGARAR, SAMLOKUR, STEIKUR, SÚPUR, SALÖT, 
PLOKKFISKUR, OG AUÐVITAÐ KALDUR Á KRANANUM

VIÐ ERUM MEÐ ÞETTA ALLT!

13. Rússland – Slóvakía
Bjarni Fel: Ég hugsa nú að Rússarnir 
vinni þarna öruggan sigur og fái þannig 
fyrstu stigin sín í riðlinum.

Dóri í Tólfunni: Slóvakar koma 
grimmir inn í leikinn eftir tapið í 
fyrstu umferð. Rússarnir ráða ekkert 
við miðjumanninn Marek Hamšík og 
Slóvakía vinnur þennan leik, 20.

Eiki Einars: Það er að koma í ljós 
að Rússarnir eru brothættir og alls 
ekki líklegir til árangurs á þessu 
móti. Slóvakía er mikið baráttulið 
og vinna Rússana á sigurmarki á 
lokamínútunum, 32.

Hallur Hallsson: Hvað er hægt að 
segja um Rússa og Slóvaka annað en 
að Rússar vinni í þessu uppgjöri, þrátt 
fyrir að Slóvakar eigi gott landslið, 
góða leikmenn með Hamsik frá Napólí 
í broddi fylkingar. En samt 21 fyrir 
Rússa.

Kristján Þorvaldsson: Rússar eiga fullt 
inni. Þeir bæta bara í og landa 20 sigri. 
Það þýðir engan ballett gegn Rússum í 
þessum ham.

Lára Ómars: Rússar vinna 20 í frekar 
slöppum leik. Mörkin verða þó með 
þeim fallegri.
  

14. Rúmenía – Sviss
Bjarni Fel: Þetta er úrslitaleikur um sæti 
í 16liða úrslitum sem Svisslendingar 
vinna. Rúmenar verða að bíða eftir öðru 
tækifæri.

Dóri í Tólfunni: Þarna sýnir Rúmenía 
styrkleika sinn í varnarleik. Þessi leikur 
endar 11 og hleypir spennu í riðilinn 
fyrir lokaumferðina

Eiki Einars: Þetta verður hörkuleikur 
þar sem ekkert er gefið eftir og barátta 
fram á síðustu mínútu. Þetta verður 
ágætis leikur og spennandi, það eina 
sem vantar er mörkin. Hvorugu liðinu 
tekst að skora og sættast á jafnan hlut 
00.

Hallur Hallsson: Rúmenía aftur 
á stórmóti en Sviss að skólast til. 
Rúmenar eru alltaf teknískir og 
taktískir; þeir áttu gott lið þegar Hagi 
var upp á sitt besta, 11.

Kristján Þorvaldsson: Rúmenar ekki 
komnir niður á jörðina. Landa engu að 

síður jafntefli. Núllnúll. Eitthvað sem á 
ekki að sjást í riðlakeppninni. Of góð lið 
þess að spila upp á öryggið.

Lára Ómars: Sviss vinnur 21 þeir eru 
bara betri.
 

15. Frakkland – Albanía
Bjarni Fel: Þetta er engin spurning. 
Frakkarnir vinna öruggan sigur, 
þurfum ekki að hafa mörg orð um það.

Dóri í Tólfunni: Frakkarnir vilja 
ekkert kæruleysi á heimavelli og klára 
riðilinn með góðum sigri í þessum 
leik. Frakkland skorar 4, svo er aðal
spennan hvort Albanía nær að lauma 
inn sárabótamarki eða ekki. Segi að þeir 
nái því og leikurinn endi 41.

Eiki Einars: Frakkarnir áttu góðan 
opnunarleik og mæta tvíelfdir til leiks 
gegn Albaníu, sem eru svolítið lúnir 
eftir mikinn baráttuleik gegn Sviss. 
Frakkarnir skora tvö mörk á fyrstu 20 
mínútunum og verður sigurinn aldrei 
í hættu, þar sem Albanar gera sig ekki 
líklega til að minnka muninn og ná 
þannig að opna leikinn. Um miðjan 
seinni hálfleik skora Frakkarnir þriðja 
markið og leikurinn er búinn.

Hallur Hallsson: Frakkar í sigurvímu 
og sigurvissir eftir góðan sigur á 
Rúmenum. Þeir eru auðvitað líklegir 
til alls á EM, með Pogba sem eitt helsta 
stirni fótboltans í dag, Ribery eldri en 
tvævetur og svo þennan leikmann frá 
West Ham, Payet. Ég held hann geti 
orðið ein af stórstjörnum EM.

Kristján Þorvaldsson: Fimleikasýning 
hjá Frökkum. Timburmenni frá fyrsta 
leik löngu farin. Fjögur núll gegn 
stríðshjáðum Albönum. Hefði getað 
farið fimm núll, ef Oliver hefði ekki 
klúðrað sínum færum.

Lára Ómars: Frakkland vinnur 30.
 

16. England – Wales
Bjarni Fel: Þetta verður skemmtileg 
viðureign sem Englendingar hafa að 
lokum.

Dóri í Tólfunni: England er stóri 
bróðirinn í þessum leik. Wales hefur 
ekki unnið landsleik gegn Englandi 
síðan 1984 og það breytist ekki í 
þetta skiptið. Englendingarnir virka 
samstilltari og öruggari í aðgerðum í 

þessum leik og vinna, 21. Bale og Kane 
skora báðir.

Eiki Einars: Þennan leik verður gaman 
að sjá. Wales hungrar ákaflega í það að 
vinna sigur á Englendingum og finnst 
ekkert eins gott tækifæri til þess að gera 
það og núna. Þeir gjörþekkja enska 
liðið og vita hvernig þeir spila. England 
stjórnar leiknum en Walesmenn beita 
hættulegum skyndisóknum. Það verður 
mikill hasar í leiknum þegar fer að 
líða á og mikið skorað síðasta korterið. 
Ég hugsa að öll mörkin komi þá, en 
leikurinn endar 22. Hvorugt liðið getur 
hugsað sér að tapa.

Hallur Hallsson: Töff leikur – England 
gegn Gareth Bale. Ef Walesverjar hefðu 
einntvo klassaleikmenn  og þá meina 
ég heimklassaleikmenn þá hefði ég 
spáð þeim sigri. En þeir eigan engan 
klassamann til þess að bera kyndilinn 
með Bale svo ég spái Englandi sigri en 
fráleitt auðveldum sigri.

Kristján Þorvaldsson: Nú er stóri 
bróðir mættur á völlinn og vill ekki 
niðurlægja drottninguna. Kalli prins 
af Veils verður að sætta sig við þrjú 
núll tap, þar sem gelgjan frá Man. Utd. 
skorar tvö.

Lára Ómars: Það búast allir við svaka 
leik. Þetta verður hinsvegar ekki 
spennandi og Englendingar vinna 31. 
Aftur skora Vardy  og Kane ásamt Alli.
 

17. Úkraína – N-Írland
Bjarni Fel: Það er erfitt að spá um 
þennan leik. Það er ekki nógu mikil 
breidd hjá NÍrum til að leggja Úkraínu. 
Það má ætla að þessi leikur endi með 
jafntefli, en ég hallast frekar á sigur 
Úkraínu.

Dóri í Tólfunni: NorðurÍrland leggur 
rútunni fyrir eigið mark og þeirra 
aðalmarkaskorari, Kyle Lafferty, tryggir 
þeim 10 sigur.

Eiki Einars: Ég hef það svona á 
tilfinningunni að þetta séu tvö lið sem 
fara beint heim eftir riðlakeppnina. Þau 
verða í þriðja og fjórða sæti riðilsins 
og það lið sem verður í því þriðja 
nær ekki nógu mörgum stigum til að 
komast áfram. Þessi leikur endar með 
11 jafntefli og eru það einu stigin sem 
þessi lið fá í mótinu.

Hallur Hallsson: Tvö lið sem vart er 

hægt að spá miklum frama. NÍrar eru á 
sínu fyrsta stórmóti frá Svíþjóð 1958, ég 
held ég fari örugglega rétt með. Þannig 
að þeir eru fullir eftirvæntingar. Þeir 
eru vinnusamir og duglegir en skortir 
gæði, snilling. Jafntefli 11.

Kristján Þorvaldsson: Verðlauna
hafarnir í Júróvisjón láta ekki dverga 
þvælast fyrir sér. Öruggur sigur og 
niðurlægjandi fyrir dæmigerðan enskan 
fótbolta.

Lára Ómars: Erfitt að spá. Tel þó að 
NorðurÍrar komi á óvart og leikurinn 
fer 22.
 

18. Þýskaland – Pólland
Bjarni Fel: Þetta er ein stærsta viðureign 
riðlakeppninar. Úrslitaleikur riðilsins, 
en þessar þjóðir hafa spilað marga leiki 
í gegnum árin. Þýska stálið er seigt og 
þeir vinna þennan  leik og þar með 
sigurinn í riðlinum.

Dóri í Tólfunni: Liðin voru saman í riðli 
í undankeppninni, bæði lið unnu sína 
heimaleiki og samanlögð markatala í 
leikjunum var 33. Það verður skorað 
í þessum leik og liðin sættast svo á 
jafntefli, 22.

Eiki Einars: Úrslitaleikur riðilsins 
og skiptir miklu máli. Pólverjar 
unnu Þjóðverja á sínum heimavelli í 
undankeppninni, þannig að þeir vita að 
þeir geta unnið Þjóðverja á góðum degi. 
En ég held að Þjóðverjarnir séu skrefinu 
fremri og vinni þennan  leik 21.

Hallur Hallsson: Þetta er einn 
áhugaverðasti leikur riðlakeppninnar. 
Heimsmeistarar Þýskalands munu 
örugglega standa sig vel á EM en 
þeir eru ekki jafn sterkir og fyrir 
fjórum árum – sammála? Ég ætla að 
spá óvæntum úrslitum hér, 32 sigri 
Póllands sem á einn besta framherja 
heims í dag, Lewandowski hjá Bayern, 
þvílíkur snillingur.

Kristján Þorvaldsson: Lewandowski 
þakkar gestrisnina með marki, en það 
dugar ekki til. Þjóðverjar eru enn einu 
sinni mættir til keppni fyrir medalíu. 
21.

Lára Ómars: Allir búast við svaka 
leik og það mun ganga eftir. Pólverjar 
ná forystu en Þjóðverjar jafna. Það 
verður samt Lewandowski sem tryggir 
Pólverjum sigur á ögurstundu.

Hvernig fara leikirnir? Spekingarnir spá í leiki 13-18

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

LIFE IS SHORT  -  DRINK EARLY

Lifandi tónlist alla daga! Happy hour 16-19! 
50 tegundir af bjór. 

Eldhúsið opið frá 11.00. Rif, borgarar, kjúklingavængir!

AUSTURSTRAETI 8  • REYKJAVIK

ALLIR LEIKIR Í BEINNI
Á 20 HD SKJÁUM!

BOLTATILBOÐ!

LIVE!
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Fyrsti leikur strákanna okkar á EM í 
Frakklandi fer fram á Stade Geoffroy

Guichard vellinum í SaintÉtienne þann 14. 
júní. Klukkan 21:00 að staðartíma, 19:00 að 
íslenskum tíma. Hér er upphitunarpistill 
um völlinn sjálfan. Fullt af myndböndum, 
fullt af mörkum, fullt af skemmtun.

Grunnupplýsingar
Nafn: StadeGeoffroyGuichard
Gælunafn: LeChaudron(vert), 
L’enfervert
Áhorfendur: 42.000
Vallarflötur: 105mx68m(sama stærð og á 
Laugardalsvelli)
Vallaryfirborðið: AirFibr
Opnaði: 1931
Fjöldi leikja á EM ’16: 4 (3 í riðla
keppninni, 1 í 16liða úrslitum)
Heimilisfangvallarins: 14, rue Paulet 
Pierre Guichard
42.000 SaintEtienne, France
Símanúmer: 0477923170
Frá Íslandi: 0033 4 77 92 31 70

Völlurinn sjálfur
Stúkurnar 4 við völlinn eru:
• Charles Paret stúkan (norðurstúkan): 

8.541 sæti (þar af 4.841 á neðri hæðinni)
• Jean Snella stúkan (suðurstúkan): 8.767 

sæti (þar af 4.690 á neðri hæð)
• Pierre Faurand stúkan (vesturstúkan): 

7.993 sæti (þar af 18 box og 1.200 VIP 
sæti)

• Henri Point stúkan (austurstúkan): 
10.315 sæti

Yfirborð vallarins er AirFibr sem er 
blanda af náttúrulegu grasi og örtrefjum. 
Undirlagið er sérhönnuð blanda af sandi, 
örtrefjum og muldum korki. Real Madrid 
og Arsenal hafa nýtt sér þessa tækni á 
æfingarsvæðum sínum auk þess sem fleiri 
vellir í Frakklandi eru einnig með AirFibr.

Stemningin
Það sem stuðningsmenn Íslands, bæði 
þeir sem eru á leið á völlinn og hinir 
sem ætla að horfa í sjónvarpinu, vilja 
væntanlega vita er hvort það sé hægt að 
mynda einhverja stemningu á vellinum.
Svarið er: já!

Gælunafn vallarins er meðal annars 
Le Chaudron en það þýðir suðupottur. 
Stundum er vert bætt aftan við svo úr 
verður græni suðupotturinn. Annað 
gælunafn á vellinum er l’enfer vert, það 
þýðir grænt helvíti. Þessi gælunöfn gefa 
ágætis hugmynd um hvernig stemning 
getur myndast þarna á leikjum.

Sagan
Vinna við völlinn hófst árið 1930, 
sama ár og aðildarfélög franska 
knattspyrnusambandsins samþykktu 
að innleiða atvinnumannaknattspyrnu 
í Frakklandi. Völlurinn var tilbúinn 
í september 1931, hann var þá með 
400 metra hlaupabraut í kringum 
knattspyrnuvöllinn og áhorfendastúku 
sem tók 1.000 áhorfendur.

Völlurinn var nefndur í höfuðið á 
Geoffroy Guichard, stofnandaCasino 
verslunarkeðjunnar. Knattspyrnuliðið 
sem spilar á vellinum, AS SaintÉtienne, 
var einmitt upphaflega stofnað af 
starfsmönnum Casino verslananna. 
Guichard gaf félaginu landið þar 
sem völlurinn var svo byggður. Áður 
voru þarna námur og lengi vel var 
stálverksmiðja við hlið vallarins sem 
orsakaði það að oft var andrúmsloftið á 
vellinum bókstaflega mengað.

Árið 1956 var hlaupabrautin umhverfis 
völlinn fjarlægð svo áhorfendur gætu 
setið nær vellinum (frábær hugmynd!), 
með tímanum fjölgaði stúkunum líka í 4. 
Það kallaðist hér í denn enski stíllinn þegar 
leikvangur hafði fjórar aðskildar stúkur 
umhverfis völlinn og áhorfendastúkur 
náðu alveg að vellinum í stað þess að 
hlaupabraut væri að trufla.

Völlurinn hefur þrisvar farið í gegnum 
mikla endurnýjun. Fyrst á árunum 1983
84, síðan á árunum 199698 og nú síðast 
frá 2011. Þessi ártöl eru engar tilviljanir því 
í öll þrjú skiptin voru framkvæmdirnar 
vegna þess að Frakkland hélt stórmót í 
knattspyrnu.

EM 1984
Evrópukeppnin 1984 var haldin í 
Frakklandi 12.27. júní. Þá kepptu aðeins 
8 þjóðir í tveimur riðlum. Af leikjunum 15 
voru 2 spilaðir á Stade GeoffroyGuichard.

Fyrri leikurinn fór fram 14. júní 1984, 
klukkan 20:30 að staðartíma. Það var 
leikur Rúmeníu og Spánar. Francisco José 
Carrasco kom Spánverjum yfir en László 
Bölöni jafnaði fyrir Rúmeníu. Spánverjar 
gerðu einnig jafntefli við Portúgal og 
unnu svo VesturÞýskaland. Þeir enduðu 
því í efsta sæti Briðils. Rúmenía tapaði 
hinum 2 leikjunum sínum og sat eftir í 
neðsta sætinu.

Seinni leikurinn á þessum velli var 
svo leikur heimamanna Frakka gegn 
Júgóslavíu í Ariðli sem fram fór 19. júní 
1984. Fyrir leikinn var ljóst að Frakkland 
væri öruggt áfram, eftir 2 sigra, og 
jafnframt að Júgóslavía færi ekki áfram, 
eftir 2 töp. Það stoppaði þó ekki leikmenn 
Júgóslavíu í að spila sinn bolta og þeir 
komust yfir í leiknum með laglegu marki 
frá Miloš Šestić. En Frakkar höfðu Michel 
Platini. Hann skoraði þrennu í leiknum, 
raunar var hann þarna að skora þrennu 
annan leikinn í röð. Júgóslavía minnkaði 
muninn í 32 og þannig endaði leikurinn. 
Frakkar unnu alla sína leiki en þetta voru 
einu 2 mörkin sem Júgóslavía skoraði 
á mótinu. Frakkland fór svo alla leið í 
úrslitaleikinn og vann þar Spánverja, 20. 
Platini skoraði í öllum 5 leikjum sínum á 
mótinu, samtals 9 mörk.

HM 1998
Heimsmeistaramótið í knattspyrnu var 
haldið í Frakklandi 10. júní – 12. júlí 1998. 
Þar kepptu 32 þjóðir í 8 riðlum. Af 64 
keppnisleikjum voru 6 spilaðir á Stade 
GeoffroyGuichard.

Líkt og á EM, bæði 1984 og 2016, var 
fyrsti leikurinn spilaður 14. júní. Þetta var 
leikur Júgóslavíu og Íran í Friðli. Eina 
mark leiksins skoraði Siniša Mihajlović, 
beint úr aukaspyrnu.

Næsti leikur á vellinum var 17. júní 
1998, þá áttust við Chile og Austurríki í 
Briðlinum. Marcelo Salas kom Chile yfir 
á 70. mínútu þegar boltinn lak einhvern 
veginn inn. Ivica Vastić jafnaði hins vegar í 
uppbótartíma með afskaplega huggulegu 
marki. Chile náði annars að komast upp 
úr Briðlinum með því að gera jafntefli í 
öllum sínum leikjum.

Þriðji leikurinn sem fór fram á þessum 
velli í keppninni var leikur Spánverja og 
Paraguay í Driðli sem fór fram 19. júní. 
Hann endaði 00. Spánverjar höfðu áður 
tapað fyrir Nígeríu og enduðu á að sitja 
eftir í 3. sæti riðilsins á meðan Nígería og 
Paraguay fóru áfram.

Fjórði leikurinn var í Ariðli, milli 
Skotlands og Marokkó, 23. júní 1998. 
Marokkó vann leikinn, 30, þar sem 
Skotinn Craig Burley fékk rautt spjald 
eftir tæplega klukkutíma leik. Vanalega 
hefði það dugað Marokkó en á meðan 
vann Noregur Brasilíu og náði 2. sætinu í 
riðlinum en Marokkó voru úr leik líkt og 
Skotland.

Fimmti leikurinn var 25. júní. Holland 
gegn Mexíkó, síðasti leikurinn í Eriðli. 
Holland komst í 20 snemma leiks. Á 70. 
mínútu var Belgía að vinna SuðurKóreu 
í hinum leiknum og Mexíkó úr leik miðað 
við þá stöðu. En SuðurKórea jafnaði sinn 
leik á 71. mínútu og Mexíkó minnkaði 
muninn á 75. mínútu. Í uppbótartíma 
voru leikmenn Mexíkó orðnir 10 en náðu 
samt að jafna í 22 og koma sér í 2. sæti 
Eriðils.

Sjötti, og síðasti, leikurinn á HM 1998 sem 
fram fór á þessum velli var dramatískur í 
meira lagi. Það var síðasti leikur 16liða 
úrslita, spilaður 30. júní. Þar áttust við 
Englendingar og Argentínumenn. Þegar 
fyrri hálfleikur kláraðist var staðan 22, 
bæði lið höfðu tekið forystu í leiknum, 
Argentína á undan. Hinn 18 ára gamli 
Michael Owen kom Englandi yfir með 
líklega hans besta landsliðsmarki á 
ferlinum. Í byrjun síðari hálfleiks var 
David Beckham rekinn af velli eftir 
samskipti sín við fyrirliða Argentínu, 
Diego Simeone.

Álfukeppnin 2003
Frakkland hélt líka álfukeppnina 2003 
þar sem 8 þjóðir kepptu í 2 riðlum. Af 
16 leikjum í þeirri keppni fóru 5 fram á 
þessum velli.

Fyrsti leikurinn var Tyrkland gegn 
Bandaríkjunum 19. júní 2003, í Briðli. 

Tyrkland hafði komist inn í álfukeppnina 
sem bronsliðið af HM 2002 vegna þess að 
bæði Þýskaland (silfurliðið á HM) og Ítalía 
(silfurliðið á EM) afþökkuðu boð um að 
keppa á mótinu. Bandaríkin komst yfir í 
leiknum en Tyrkland vann, 21.

Næsti leikur var strax daginn eftir, 
Frakkland gegn Japan í Ariðli. 
Heimamenn unnu þann leik, 21, eftir 
að Japan náði að jafna leikinn í 11 með 
geggjaðri aukaspyrnu.

Japan átti líka þriðja leik mótsins á 
vellinum. Í síðasta leik þeirra í Ariðlinum 
töpuðu þeir gegn Kólumbíu. Giovanni 
Hernández skoraði eina mark leiksins.

Í lokaumferð Briðils spilaði Brasilía 
gegn Tyrklandi á vellinum, 23. júní 
2003. Leikurinn endaði 22 sem þýddi að 
liðin voru jöfn að stigum og með sömu 
markatölu. Tyrkland komst hins vegar í 
2. sætið á skoruðum mörkum en Brasilía 
var úr leik.

Kólumbía og Tyrkland mættust síðan á 
vellinum í leik um bronsið. Tyrkland vann 
þann leik, 21.

Aðrir viðburðir á vellinum
Frakkland hefur spilað 4 vináttuleiki á 

þessum velli, unnið 3 þeirra og tapað 1.
Kvennalandslið Frakklands hefur spilað 

einn leik á þessum velli, þegar þær unnu 
England, 10, í nóvember 2002.

Portúgalska knattspyrnulandsliðið 
hefur ekki spilað leik á þessum velli. En 
landslið Portúgals í rúgbí spilaði leik þar 
á heimsmeistaramótinu í rúgbí árið 2007. 
Steinlá gegn Skotlandi, 5610.

Stjórinn sjálfur, Bruce Springsteen, hélt 
tónleika á vellinum á Born in the USA 
túrnum sínum.  Þeir fóru fram 25. júní 
1985, eftir tónleikana styrkti Springsteen 
atvinnulausa í borginni um 10.000 dollara.

Hljómsveitin The Police hélt tónleika á 
vellinum þann 10. júní 2008.

Leikirnir á Euro
Af 51 leik sem fer fram á EM í Frakklandi, 
eru 4 þeirra spilaðir á Stade Geoffroy
Guichard. Ísland spilar fyrsta leikinn á 
vellinum.
1) 14. júní 2016, kl. 21:00 að staðartíma  
(19:00 á Íslandi)
Ísland – Portúgal, Friðill
2) 17. júní 2016, kl. 18:00 að staðartíma 
(16:00 á Íslandi)
Tékkland – Króatía, Driðill
3) 20. júní 2016, kl. 21:00 að staðartíma 
(19:00 á Íslandi)
Slóvakía – England, Briðill
4) 25. júní 2016, kl. 15:00 að staðartíma 
(13:00 á Íslandi)
16liða úrslit, 2. sæti í Ariðli gegn 2. sæti 
í Criðli

Stade Geoffroy-Guichard
Leikvellirnir sem Ísland spilar á: 

Reykjavíkur Apótek býður upp á allar 

tegundir lyfja. Mikið og 

fjölbreytt úrval af heilsulyfjum, 

bað- og ilmvörum, gjafavörum

auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er 

sjálfstætt starfandi apótek sem 

leggur áherslu á persónulega 

þjónustu og hagstætt verð. 

Apótekið þitt
í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Afgreiðslutími:
9-18:30 virka daga

10-16:00 laugardaga

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

Texti: Halldór Marteinsson
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Annar leikur Íslands á EM í 
Frakklandi verður gegn Ungverjum 

á Stade Vélodrome í Marseille. Sá leikur 
verður laugardaginn 18. júní, klukkan 
18:00 að staðartíma eða 16:00 fyrir 
áhorfendur á Íslandi.

Grunnupplýsingar
Nafn: StadeVélodrome
Gælunafn: LeVel’
Áhorfendur: 67.394
Vallarflötur: 105mx68m
Vallaryfirborð: AirFibr
Opnaði: 1937
Fjöldi leikja á EM ’16: 6 (4 í riðla
keppni, 1 í 8liða úrslitum og 1 í undan
úrslitum)
Heimilisfangvallarins: 3 Boulevard 
Michelet 13.008, Marseille, France
Símanúmer: 0413646464
Frá Íslandi: 0033 4 13 64 64 64

Völlurinn sjálfur
Stade Vélodrome er byggður með 
skálarlagi en ekki í enska stílnum eins 
og Stade GeoffroyGuichard. Stúkurnar 
við hverja hlið vallarins hafa þó allar 
mismunandi nöfn:
• Ganay stúkan, nefnd eftir 

hjólreiðarmanninum Gustave Ganay 
sem kom frá Marseille. Ganay var 
einn af betri hjólreiðarmönnum 
3. áratugs 20. aldar, hann lést í 
hjólreiðaslysi í París árið 1926.

• Jean Bouin stúkan, nefnd eftir 
hlaupara frá Marseille. Hann vann 
silfurverðlaun á Ólympíuleikunum í 
Stokkhólmi árið 1912.

• Norðurstúkan er nefnd eftir Patrice 
de Peretti, stundum kölluð Depé 
turn eftir gælunafni Peretti. Peretti 
þessi var mikill stuðningsmaður 
Olympic Marseille og stofnaði 
stuðningsmannafélagið Marseille 
Trop Puissant (e. Marseille Too 
Powerful). Hann lést árið 2000, aðeins 
28 ára gamall.

• Suðurstúkan er nefnd eftir Chevalier 
Roze, aðalsmanni sem reisti spítala í 
Marseille þegar mannskæð kýlapest 
herjaði á íbúa þar árið 1720.

Undirlagið á vellinum er AirFibr alveg 
eins og á Stade GeoffroyGuichard.  
Þakið sem var byggt yfir völlinn í síðustu 
endurnýjun vallarins er sérstaklega 
hannað til þess að safna saman regnvatni 
til að hægt sé að endurnýta það, til 
dæmis til að vökva völlinn, til að hreinsa 
útisvæði eða í salernin á vellinum.

Stemningin
En hvað með stemninguna? Tjah, það 
verður að segjast að stuðningsfólk í 
Marseille hefur ekki alltaf verið par hrifið 
af þessum leikvangi í gegnum tíðina. 
Völlurinn hefur alltaf verið stór og hann 
var lengi vel alveg þaklaus. Það var ekki 
beint að hjálpa til upp á stemninguna. 
En það er búið að taka völlinn í gegn 

og setja myndarlegt þak yfir sem ætti 
að geta myndað betra tækifæri fyrir 
almennileg stuðningslæti, svona fyrir 
utan það að geta safnað regnvatni.

Sagan
Knattspyrnuvöllurinn Stade Vélodrome 
opnaði í júní árið 1937. Hann var 
byggður sérstaklega fyrir HM 1938. En 
þó var hann ekki eingöngu byggður 
með knattspyrnu í huga því í kringum 
um sjálfan knattspyrnuvöllinn var bæði 
hlaupabraut og hjólreiðabraut.

Orðið velodrome þýðir líka 
hjólreiðavöllur, oftar en ekki með svo 
kröppum beygjum í endana að brautin 
er látin halla. Þannig var það einmitt um 
hjólreiðabrautina á Stade Vélodrome, 
við norður og suðurstúkurnar hallaði 
hjólabrautin og áhorfendur sátu svo þar 
fyrir ofan.

Leikvangurinn var nýttur undir 
fjölbreyttar íþróttagreinar til að byrja 
með, þarna var keppt í frjálsum íþróttum, 
rúgbí, hnefaleikum, tennis, hokkkí og 
jafnvel mótorsporti. Knattspyrnan fór 
þó í algjöran forgang í kringum það leyti 
þegar hjólreiðabrautin var endanlega 
tekin í burtu, árið 1985.

Byggður fyrir stórmót, þegar kom að 
HM 1998 þá var völlurinn nánast alveg 
endurbyggður. En var þó ekki mikið um 
þak. En þegar kom að EM 2016 þá var 
bætt úr því og veglegu þaki komið fyrir 
yfir stúkurnar.

HM 1938
Heimsmeistaramótið árið 1938 var 
haldið í Frakklandi. Þá spiluðu 15 
þjóðir 18 knattspyrnuleiki. Mótið var 
eingöngu með útsláttarfyrirkomulagi, 
upphaflega áttu þjóðirnar að vera 16 
en Austurríki dró sig úr keppni eftir að 
landi sameinaðist Þýskalandi.

Af 15 leikjum mótsins voru 2 spilaðir á 
hinum glænýja Stade Vélodrome. Fyrst 
var það leikur Ítalíu og Noregs í 16liða 
úrslitum. Hann endaði 21 fyrir Ítalíu 
eftir framlengdan leik.

Hinn leikur mótsins sem var spilaður 
á þessum velli var í undanúrslitum. 
Aftur var Ítalía þar á ferðinni, þeir 
höfðu unnið heimamenn í Frakklandi í 
8liða úrslitum og mættu þarna Brasilíu. 
Aftur enduðu leikar 21 fyrir Ítalíu nema 
nú þurfti ekki framlengingu til. Ítalir 
enduðu svo á að vinna mótið.

EM 1960
Evrópukeppnin var haldin í 
Frakklandi árið 1960. Hún var ekki 
stór á þeim tíma, aðeins 4 lið kepptu 
í úrslitakeppninni. 2 leikir af 4 fóru 
fram á Stade Vélodrome. Fyrst var það 
seinni undanúrslitaleikurinn, milli 
Tékkóslóvakíu og Sovétríkjanna.

Leikurinn um 3. sætið var einnig 
spilaður á Stade Vélodrome. Þar 
mættustu Tékkóslóvakía og Frakkland. 
Tékkóslóvakía vann þann leik, 20. 

Frakkar lentu þar með í 4. og neðsta sæti 
mótsins. Sovétríkin unnu Júgóslavíu í 
úrslitaleik svo Frakkland varð allavega 
efst af þeim liðum sem eru ennþá til í 
dag, það er þó allavega eitthvað.

EM 1984
Á EM 1984 voru 2 leikir af 15 spilaðir á 
þessum velli.

17. júní 1984 spiluðu þar nágranna
þjóðirnar Portúgal og Spánn í riðli 2.  
António Sousa kom þeim portúgölsku 
yfir með fallegri vippu en Santillana 
jafnaði fyrir Spánverjana. Þannig endaði 
leikurinn og bæði lið fóru áfram úr 
riðlinum á kostnað VesturÞjóðverja og 
Rúmena.

Seinni leikurinn á vellinum í þetta 
skiptið var fyrri undanúrslitaleikurinn, 
á milli Frakklands og Portúgals, sem 
spilaður var 23. júní 1984. Frakkland 
komst yfir í venjulegum leiktíma en 
Portúgal jafnaði. Portúgal komst yfir í 
framlengingu en Frakkland jafnaði. Það 
var svo Platini sjálfur, hver annar, sem 
tryggði Frökkunum sigur með marki 
á 119. mínútu. Mjög líflegur leikur og 
mörkin hefðu hæglega getað orðið fleiri.

HM 1998
7 leikir af 64 á HM ’98 voru spilaðir 
á þessum velli. Frakkland spilaði 
opnunarleik sinn á mótinu á vellinum, 
þegar liðið vann SuðurAfríku með 3 
mörkum gegn engu í Criðli, þann 12. 
júní.

England og Túnis spiluðu opnunarleik 
Griðils 15. júní 1998. Alan Shearer og 
Paul Scholes skoruðu mörk Englands 
sem vann þægilegan sigur.

Þann 20. júní spilaði Holland við Suður
Kóreu í 2. umferð Eriðils. Hollendingar 
lentu ekki í neinum vandræðum og 
unnu leikinn, 50.

Fjórði leikur mótsins sem fór fram á 
Stade Vélodrome var ansi merkilegur. 
Það var í lokaumferð Ariðils, sem fram 
fór 23. júní 1998. Þá gerði Noregur sér 
lítið fyrir og vann Brasilíu. Það virtist 
ekki líklegt þegar Bebeto kom Brasilíu 
yfir á 78. mínútu en tvö norsk mörk á 
síðustu mínútunum tryggðu sigurinn og 
Noregur komst þar með upp úr riðlinum 
en skildi Marokkó eftir.

Fyrsti leikurinn í 16 liða úrslitum var 
spilaður á Vélodrome vellinum. Þar 
vann Ítalía lið Noregs með einu marki 
gegn engu.

Í 8liða úrslitum mættust þarna 
Holland og Argentína. Þá skoraði Dennis 
Bergkamp eitt af eftirminnilegustu 
mörkum HM eftir að bæði lið höfðu 
skorað 1 mark fyrr í leiknum og misst 
mann af velli með rautt spjald. Klassísk 
rimma.

Önnur svakaleg viðureign var 
svo á þessum sama velli í fyrri 
undanúrslitaleiknum þar sem Holland 
var aftur mætt, í þriðja skipti á þessum 
velli í keppninni, gegn Brasilíu. Bæði 
lið skoruðu 1 mark í venjulegum 
leiktíma. Leikurinn fór svo alla leið í 
vítaspyrnukeppni þar sem brasilísku 
leikmennirnir skoruðu úr öllum sínum 
en Hollendingarnir klikkuðu á 2 
spyrnum.

Aðrir viðburðir á vellinum
Allt síðan á 9. áratug síðustu aldar hefur 
Stade Vélodrome verið notaður fyrir 
alls kyns tónleikahald. Meðal þeirra 
sem hafa komið þar fram má nefna Pink 
Floyd, Joan Baez, The Rolling Stones, 
Luciano Pavarotti, AC/DC, The Police 
og Paul McCartney.

Leikirnir á EM 2016
Af 51 leik sem fer fram á EM í Frakklandi 
2016, eru 6 þeirra spilaðir á þessum velli.
1) Laugardagurinn 11. júní, kl. 21:00 (19 
að íslenskum tíma)
England – Rússland, Briðill
2) Miðvikudagurinn 15. júní, kl. 21:00 
(19 að íslenskum tíma)
Frakkland – Albanía, Ariðill
3) Laugardagurinn 18. júní, kl. 18:00 (16 
að íslenskum tíma)
Ísland – Ungverjaland, Friðill
4) Þriðjudagurinn 21. júní, kl. 21:00 (19 
að íslenskum tíma)
Úkraína – Pólland, Criðill
5) Fimmtudagurinn 30. júní, kl. 21:00 
(19 að íslenskum tíma)
Fyrsti leikur í 8liða úrslitum
6) Fimmtudagurinn 7. júlí, kl. 21:00 (19 
að íslenskum tíma)
Seinni leikur í undanúrslitum

Stade Vélodrome
Leikvellirnir sem Ísland spilar á: 

Fyrirtak málningarþjónusta ehf. hefur þjónað fyrirtækjum, stofnunum, húsfélögum og heimilum til margra ára. 

Fyrirtak tekur að sér öll helstu verkefni sem koma að viðhaldi og breytingum á fasteignum, jafnt að innan sem utan.

Ef þarf að mála glugga, veggi og þak þá hringir þú í Fyrirtak.

Ámundi Tómasson er framkvæmda- og verkefnastjóri hjá Fyrirtak málningarþjónustu ehf. 

og hefur rekið fyrirtækið með góðum árangri í mörg ár. Ámundi hefur mikla reynslu í málun og viðhaldi húsa.

Hjá fyrirtækinu starfa reyndir iðnaðarmenn sem leggja metnað sinn í fagmennsku, snyrtimennsku og áreiðanleika. 

Einnig starfa þar múrarar og smiðir og saman geta þeir leyst öll helstu verkefni sem koma að viðhaldi húsa. 

Þeir nota eingöngu bestu efni sem reynsla er komin á fyrir íslenskan markað og standast ítrustu gæðakröfur.

Málarar hjá Fyrirtak málningarþjónustu eru allir með mikla og góða reynslu við málningarvinnu 

jafnt við útimálun sem og innimálun. Eingöngu er unnið upp úr góðum málningarkerfum og 

farið eftir þeim kerfum sem hafa reynst best við íslenska veðráttu. 

TrausT og ábyrg þjónusTa

fyrirtak@fyrirtak.is  www.fyrirtak.is  Sími 7707997

 Fyrir Eftir

Texti: Halldór Marteinsson

Skeifan 2 
Hyrjarhöfði 9
S: 530 5900 | poulsen.is

Við skiptum um rúður í öllum bílum, litlum sem stórum.   
Erum nú á tveimur stöðum, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
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LEIKUR 8

LEIKUR 1 LEIKUR 2 LEIKUR 3 LEIKUR 4

LEIKUR 1 LEIKUR 2

LEIKUR 3 LEIKUR 4 LEIKUR 5 LEIKUR 6

Föstudagur 10. júní  

Frakkland

Laugardagur 11. júní  

Albanía

Miðvikudagur 15. júní  

Rúmenía

Frakkland 

Sunnudagur 19. júní  

Sviss

Rúmenía

Sunnudagur 12. júní  

Tyrkland

Mánudagur 13. júní  

Spánn

Föstudagur 17. júní  

Tékkland 

Spánn

Þriðjudagur 21. júní  

Króatía

Tékkland

Laugardagur 11. júní  

Wales

England 

Miðvikudagur 15. júní  

Rússland

Fimmtudagur 16. júní  

England

Mánudagur 20. júní  

Slóvakía

Rússland

Mánudagur 13. júní  

Írland
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Ítalía

Laugardagur 18. júní  

Belgía

Miðvikudagur 22. júní  

Svíþjóð

 Ítalía

Sunnudagur 12. júní  

Pólland

Þýskaland
Fimmtudagur 16. júní  

Úkraína

Þýskaland
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England
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N-Írland

Úkraína
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Austurríki
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Ísland
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Miðvikudagur 22. júní  

Ísland

Ungverjaland
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1C
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1B 1F 1A 2B

kl. 19:00

Rúmenía

kl. 13:00  
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kl. 16:00  
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kl. 19:00  

Albanía
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Frakkland
kl. 19:00  
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kl. 13:00

Króatía
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Tékkland
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kl. 13:00  
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Wales

kl. 19:00  

England
kl. 19:00  
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kl. 16:00  

Svíþjóð
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Írland

kl. 19:00  
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kl. 19:00  

Írland

kl. 16:00  

N-Írland
kl. 19:00  

Úkraína
kl. 16:00  

N-Írland
kl. 19:00  

Pólland
kl. 16:00  

N-Írland
kl. 16:00  

Þýskaland
kl. 16:00  

Pólland

kl. 16:00  
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kl. 19:00  

Portúgal

kl. 16:00  

Ungverjaland
kl. 19:00  

Austurríki

kl. 16:00  

Austurríki
kl. 16:00  

Portúgal

2C

3A, B eða F

3B, E eða F

2D

Sigurv. úr leik 2 Sigurv. úr leik 4 Sigurv. úr leik 6 Sigurv. úr leik 8

Sigurv. úr leik 2 Sigurv. úr leik 4  

3A, C eða D 2E 3C, D eða E 2F
Laugardagur 25. júní kl. 13:00

Sunnudagur 26. júní kl. 16:00

Laugardagur 25. júní kl. 19:00

Mánudagur 27. júní kl. 16:00

Fimmtudagur 30. júní kl. 19:00 Föstudagur 1. júlí kl. 19:00 Sunnudagur 3. júlí kl. 19:00 Laugardagur 2. júlí kl. 19:00

Miðvikudagur 6. júlí kl. 19:00 Fimmtudagur 7. júlí kl. 19:00 Sunnudagur 10. júlí kl. 19 

Laugardagur 25. júní kl. 16:00 Sunnudagur 26. júní kl. 19:00 Sunnudagur 26. júní kl. 13:00 Mánudagur 27. júní kl. 19:00
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Á 20 HD SKJÁUM!
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Síðasti leikur íslenska landsliðsins 
í riðlakeppni EM 2016 fer fram á 

Stade de France vellinum í SaintDenis, 
úthverfi í norðurhluta París. Merkilegur 
völlur fyrir merkilega viðureign gegn 
Austurríki. Ef Ísland fer lengra í 
keppninni þá er alveg ljóst að liðið mun 
spila á fjórða vellinum. En látum það 
bíða betri tíma, núna er það Stade de 
France

Grunnupplýsingar
Nafn: Stade de France
Áhorfendur: 81.338
Vallarflötur: 105 m x 70 m (báðir hinir 
vellirnir og Laugardalsvöllur eru 105 m 
x 68 m)
Vallaryfirborð: Desso GrassMaster
Opnaði: 1998
Fjöldi leikja á EM ’16: 7 (4 leikir í riðla
keppninni (þar af opnunarleikurinn), 1 
leikur í 16liða úrslitum, 1 leikur í 8liða 
úrslitum og úrslitaleikurinn)
Heimilisfang vallarins:
ZAC du Cornillon Nord, 93.216 Saint 
Denis, France
Símanúmer: 0033 1 55 93 01 49

 Völlurinn sjálfur
Ólíkt völlunum sem Ísland spilar fyrstu 
tvo leikina sína á, Stade Geoffroy
Guichard og Stade Vélodrome, þá 
er Stade de France ekki með AirFibr 
grasið heldur Desso GrassMaster. Það 
er sérstaklega hannað blendingskerfi 
þar sem gervigras er notað til að styrkja 
alvöru gras. Uppistaðan í vellinum er 
þannig sérræktað, alvöru gras en með 
því að nota rétt hlutfall af sérstöku 
gervigrasi í bland við alvöru grasið 
má fá betri nýtingu og endingu út úr 
vallaryfiborðinu.

Desso GrassMaster er notað á völlum 
um allan heim. Meðal þeirra valla sem 
nota Desso GrassMaster eru Wembley, 
Arena de Sao Paulo, San Siro,  Emirates, 
Anfield og fleiri.

Stade de France er með hlaupabraut 
umhverfis knattspyrnuvöllinn og neðsti 
hluti stúkunnar getur færst fram og 
aftur eftir því hvort verið er að nota 
hlaupabrautina eða ekki.

Miðað við öryggisáætlanir á vellinum 
er áætlað að það sé hægt að rýma 
völlinn algjörlega á undir 15 mínútum. 
Æfingar hafa sýnt að yfirleitt tekur það 
um það bil 7 mínútur.

Stemningin
Það er alveg hægt að mynda fínustu 
stemningu á þessum velli, sérstaklega 
þegar hann er pakkfullur. Vonum 
að háværustu Tólfurnar nái að sitja á 
nokkuð svipuðum stað svo hægt sé 
að keyra íslensku lögin almennilega í 
gang.

Sagan
Leikvangurinn var byggður sérstaklega 

fyrir Heimsmeistarakeppnina 1998. Var 
það í fyrsta skipti sem leikvangur var 
byggður í Frakklandi sérstaklega fyrir 
einn ákveðinn viðburð síðan Yves
duManoir Ólympíuleikvangurinn í 
Colombes var byggður sérstaklega fyrir 
Ólympíuleikana 1924.

Á þeim tíma þegar Stade de 
France var byggður var enginn 
völlur í Frakklandi sem gat tekið 
fleiri en 45.000 áhorfendur. Franska 
knattspyrnusambandið sá fram á að 
þurfa völl sem tæki í það minnsta 
yfir 70.000 manns. Framkvæmdir við 
völlinn hófust árið 1995 og það tók 
31 mánuð að klára verkefnið. Fyrsti 
leikurinn á vellinum fór fram í lok 
janúar árið 1998, vináttuleikur milli 
Frakklands og Spánar. Zinedine Zidane 
skoraði eina mark leiksins og þar með 
fyrsta markið sem var skorað á Stade de 
France.

HM ’98
Völlurinn var vel nýttur á HM 1998. 
9 af 64 leikjum mótsins voru spilaðir 
þarna. Líkt og á mótinu í ár voru bæði 
opnunar og úrslitaleikir mótins á 
þessum velli.

Fyrsti leikurinn árið 1998 var milli 
ríkjandi heimsmeistara Brasilíu og 
Skotlands. Hann var spilaður 10. júní 
1998. Leikurinn endaði 21 fyrir Brasilíu 
í nokkuð opnum leik þar sem Skotarnir 
náðu að jafna metin í 11.

Næsti leikur var 3 dögum síðar, þá 
mættust nágrannaþjóðirnar Holland 
og Belgía. Þrátt fyrir nokkur góð 
færi í leiknum og ágætis tilraunir þá 
náði hvorugt liðið að skora mark og 
leikurinn endaði því 00.

18. janúar spilaði Frakkand fyrsta leik 
sinn á mótinu á Stade de France. Þá 
unnu þeir góðan sigur á Saudi Arabíu, 
40.

Fjórði leikurinn fór fram 23. júní ’98, 
Ítalía gegn Austurríki í Briðlinum. 
Ítalía komst í 20 en Austurríki náði að 
laga stöðuna aðeins með marki úr víti í 
uppbótartíma.

Fimmti leikurinn var síðasti leikurinn 
í riðlakeppninni sem var spilaður á 
vellinum. Hann var á milli Rúmeníu 
og Túnis, 26. júní ’98. Rúmenía hafði 
unnið England í riðlinum og leikmenn 
liðsins héldu upp á það með því að 
aflita á sér hárið. Allir. Skemmtilega 
flippað uppátæki en færði þeim ekki 
meiri lukku en svo að Túnis komst yfir 
í leiknum. Rúmenía náði þó að jafna 
metin og endaði leikurin 11.

16liða úrslitin hófust 27. júní og 
daginn eftir mættust Danmörk og 
Nígería á Stade de France. Danirnir 
voru ligeglad og unnu leikinn 
örugglega, 41.

Fyrsti leikur 8liða úrslitanna var 
næsti leikurinn á Stade de France. 
Það var Ítalía gegn gestgjöfunum í 

Frakklandi. Ekkert mark var skorað í 
venjulegum leiktíma og framlengingu 
svo vítaspyrnukeppni þurfti til að fá 
niðurstöðu í málið. Zidane, Trezeguet, 
Henry og Blanc skoruðu fyrir 
Frakkland en Lizarazu klikkaði. Baggio, 
Costacurta og Vieri skoruðu fyrir Ítalíu 
en Albertini og Di Biagio klikkuðu svo 
Ítalía var úr leik.

Frakkland spilaði aftur á Stade de 
France í undanúrslitum. Þá gegn sterku 
liði Króatíu sem hafði unnið Þjóðverja 
30 í 8liða úrslitum. Króatía komst yfir í 
leiknum en Lilian Thuram skoraði bæði 
mörk Frakklands sem náði að vinna, 
21.

Frakkland mætti svo í þriðja leikinn í 
röð á Stade de France í úrslitaleiknum 
sjálfum. Brasilía var mótherjinn en þeir 
brasilísku áttu ekki roð í heimamenn, 
niðurstaðan var 30 sigur Frakklands.

Álfukeppnin 2003
Á Álfukeppninni 2003 voru 6 
leikir spilaðir á Stade de France. 
Opnunarleikurinn í þeirri keppni var 
NýjaSjáland gegn Japan sem fram fór 
18. júní 2003. Japan vann þann leik með 
3 mörkum gegn engu.

Brasilía og Kamerún voru saman í 
Briðli og mættust 19. júní. Kamerún 
vann þann leik, 10.

Kamerún spilaði aftur á vellinum 21. 
júní, þá gegn Tyrklandi. Aftur vann 
Kamerún og aftur endaði leikurinn 10.

Frakkland spilaði 22. júní gegn 
NýjaSjálandi og lenti ekki í neinum 
vandræðum í þeim leik. 50 var 
lokastaðan.

Frakkland mætti svo aftur til leiks í 
undanúrslitaleik gegn Tyrklandi. Sá 
leikur var nokkuð fjörugur og endaði 
32 fyrir Frakklandi.

Í úrslitum mættust Frakkland og 
Kamerún. Bæði lið höfðu kunnað vel 
við sig á Stade de France í mótinu 
en Frakkland hafði þarna betur með 
1 marki gegn engu. Markið skoraði 
Thierry Henry í framlengingu.

Aðrir viðburðir
Stade de France er ekki bara notað 
undir íþróttaviðburði heldur einnig 
mikið fyrir stóra tónleika. Fyrstu 
tónleikarnir sem fóru fram á vellinum 
voru tónleikar með The Rolling Stones 
á Bridges to Babylon túrnum. Þeir 
tónleikar fóru fram 25. júlí 1998. Aðrir 
sem hafa haldið tónleika þarna eru 
m.a. Céline Dion, Tina Turner, AC/DC, 
Bruce Springsteen, U2, George Michael, 
The Police, David Guetta, Madonna, 
Depeche Mode, Muse, Prince, Metallica, 
Red Hot Chili Peppers, Coldplay, 
Lady Gaga, Rihanna, Eminem, Justin 
Timberlake, Paul McCartney, Beyoncé 
og Jay Z. Eftir EM í sumar verða 
tónleikar með Beyoncé (21. júlí) og 
Rihanna (30. júlí).

Leikirnir á Euro
Af 51 leik sem fer fram á EM í 
Frakklandi 2016, eru 7 spilaðir á Stade 
de France.
1) Föstudagurinn 10. júní, kl. 21:00 (19 
að íslenskum tíma)
Frakkland – Rúmenía, Ariðill 
(opnunarleikur)
2) Mánudagurinn 13. júní, kl. 18:00 (16 
að íslenskum tíma)
Írland – Svíþjóð, Eriðill
3) Fimmtudagurinn 16. júní, kl. 21:00 
(19 að íslenskum tíma)
Þýskaland – Pólland, Criðill
4) Miðvikudagurinn 22. júní, kl. 18:00 
(16 að íslenskum tíma)
Ísland – Austurríki, Friðill
5) Mánudagurinn 27. júní, kl. 18:00 (16 
að íslenskum tíma)
Sigurvegari Eriðils – 2. sæti í Driðli, 
16liða úrslit
6) Sunnudagurinn 3. júlí, kl. 21:00 (19 að 
íslenskum tíma)
8liða úrslit
7) Sunnudagurinn 10. júlí, kl 21:00 (19 
að íslenskum tíma)
Úrslitaleikurinn á EM 2016

Stade de France
Leikvellirnir sem Ísland spilar á: 

BMW Z5 Roadster.

BMW og Toyota hafa í sameiningu 
þróað nýjan sportbíl sem kemur á 
markað árið 2018 og verður smíð-
aður hjá austurríska framleiðand-
anum Magna Steyr í Graz. Hjá 
BMW fær þessi nýi bíll líklega 
nafnið BMW Z5 og hjá Toyota  
fær hann hugsanlega nafnið To-
yota Supra. Gert er ráð fyrir því 
að Magna Steyr smíði 60.000 ein-
tök af þessum bílum á ári. 

Magna Steyr hefur að undan-
förnu smíðað Mini Paceman og 
Mini Countryman fyrir BMW í 
Graz en BMW á Mini-bílamerkið. 
Smíði beggja þessara bíla verður 
hætt hjá Magna Steyr þegar smíði 
nýja sportbílsins hefst. Fram-
leiðslu Paceman verður alfarið 
hætt en smíði Countryman mun 
flytjast til Hollands þar sem nú 
þegar er smíðaður Mini hatchback.

BMW hefur verið með Z4-
sportbílinn í sölu frá árinu 2009, 
en hinn nýi Z5 mun leysa hann af 
hólmi.

Lítil sala í tveggja sæta sportbílum
Sala Z4 féll um 47% á fyrsta fjórð-
ungi þessa árs og sala hans nemur 
aðeins 0,3% af heildarsölu BMW. 
Vonir BMW standa til að nýr Z5 
geri betur. Tveggja sæta Roads-
ter-bílar seljast reyndar mjög illa 
um heim allan um þessar mund-
ir og sala slíkra bíla telur lítið í 
heildarsölunni. Því má segja að 
framleiðsla þessa nýja sportbíls 
BMW og Toyota sé miklu fremur 
til að halda uppi ímynd fyrirtækj-
anna en til hagnaðarsköpunar.

Magna Steyr hefur löngum 
sérhæft sig í smíði bíla sem selj-
ast í fáum eintökum en eru sér-
stakir og mjög margir blæjubíl-
ar hafa verið smíðaðir þar gegn-
um tíðina. Magna Steyr smíðar 
einnig Mercedes G-Class jeppann 
(Geländerwagen) fyrir Merce-
des Benz. Á síðasta ári framleiddi 
Magna Steyr 103.904 bíla en árið 
2018 verður framleiðslan komin 
upp í 200.000 bíla.

Sportbíll BMW og Toyota 
smíðaður hjá Magna Steyr

Það er alls ekki leiðinlegt að þeys-
ast um fagurt Suðurlandið í frá-
bæru veðri eins og var síðastliðinn 
föstudag. Það er þó enn þá betra 
ef bílakosturinn til slíks er góður. 
Lexus á Íslandi efndi til reynslu-
aksturs á öllum sínum sölubíl-
um í síðustu viku og bauð blaða-
mönnum að reyna alla lúxusbíl-
ana. Í flotanum voru bílarnir IS 
300h, RC 300h, GS 450h, RX 450h 
og tvær útfærslur jepplingsins 
NX. Þarna fara einstakir lúxusbíl-
ar með krafta í kögglum. Ekið var 
til Nesjavalla frá Lexus í Kauptúni 
og þar skipt um bíla svo allir þátt-
takendur gætu prófað alla bílana. 
Aftur var skipt við Peningagjá á 
Þingvöllum, því næst í Þrastar-
lundi, svo við Rauða húsið á Eyrar-
bakka og loks við hverina í Krýsu-
vík. Með því gátu allir prófað 
þessar skruggukerrur.

Brjálaður kvartmíluakstur
Endað var svo á því að koma við 
á Kvartmílubrautinni og þar tók 
Kristján Einar Kristjánsson, fyrr-
verandi Formúlu 3 ökumaður, við 
stýrinu og sýndi hvernig átti að 
aka besta ökutækinu, Lexus RC 
300h bílnum á braut. Þar supu allir 
þátttakendur hveljur við brjálaðan 
akstur Kristjáns, sem og getu bíls-
ins til þessa aksturs. Þar sannað-
ist hversu gríðargott ökutæki bíll-
inn er og fullyrti Kristján að það 
þyrfti það allra besta frá Porsche 
til að jafna akstursgetu þessa 
magnaða bíls. Flestar beygjur á 
breyttri og frábærri akstursbraut-

inni í Kapelluhrauni voru teknar 
á hlið og enginn blaðamannanna 
hefði þorað að aka brautina á þann 
hátt sem Kristján gerði og víst 
er að enginn hefði heldur þorað 
að bremsa eins seint fyrir beygj-
urnar. Farþegar komu titrandi en 
glaðir út úr bíl Kristjáns þennan 
daginn.

Lexus RC 300h notið alla helgina
Lexus endaði svo á því að bjóða 
öllum þátttakendum að hafa hver 
sinn bílinn úr þessum flota alla 
helgina og var undirritaður svo 
heppinn að fá Lexus RC 300h bíl-
inn til afnota og var hann svo 
sannarlega notaður. Hann fékk 
áfram að þeysast um Suðurland-
ið báða helgardagana og fékk að 
leika túrista í eigin landi með allri 
þeirri fegurð sem þar leynist. Ekki 
fór þó hjá því að mesta fegurðin 

leyndist í bílnum sjálfum og víst 
er að margir sem hann litu á þess-
ari ferð sneru sig næstum úr háls-
liðnum við að horfa á eftir bíln-
um, svo mikla athygli vakti hann. 
Það sem þeir gátu þó ekki notið 
var akstursánægjan sem hann 
býður upp á en þessi bíll liggur 
eins og klessa á veginum og óhætt 
er að fara hringtorgin á honum 
svo til án þess að hægja ferðina. 
Einhvern veginn í áranum hefur 
Lexus tekist að líma framenda 
þessa bíls við veginn og þar fer 
heldur enginn letingi með sín 223 
hestöfl og Hybrid-kerfi. Miðað við 
gæði er bíllinn á hófstilltu verði, 
eða á ríflega 10 milljónir króna og 
systurbíll hans, með sömu drifrás, 
Lexus IS 300h er einkar hóflega 
verðlagður á 6,4 milljónir króna. 
Mæla má sannarlega með þeim 
báðum.

Lexus-fLotinn fríði 
tekinn tiL kostanna
Lexus bauð til reynsluaksturs á öllum sínum sölubílum. 

Lexus lestin á leið um Þingvelli. Mynd/Lexus
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Ert þú eða barnið þitt á leiðinni í skólaferðalag, 
keppnisferðalag eða ertu kannski á leiðinni í 
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Hafðu samband 
í síma 660-7401 
eða sendu tölvupóst á 
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Kringlunni  
10–18.30 mán.–mið.
10–21 fimmtudaga
10–19 föstudaga
10–18 laugardaga
13–18 sunnudaga  

JL-húsinu
8–24 virka daga
10–24 helgar

Firði Hafnarfirði
9–18 virka daga

Glerártorgi Akureyri
10–18.30 virka daga
10–17 laugardaga
13–17 sunnudaga

Dalvík lyfjaútibú
10–17 virka daga

Opið til

alla daga í Austurveri

Krummi 
hleður 
EM inn á 
Twitter og 
Facebook

Þú fylgist með leiknum í sjón-
varpinu, lest um hann á Twitter 

í tölvunni og skrollar niður 
Facebook í símanum. Snjalltækin 
hafa breytt upplifun af stórmótum 
eins og EM. Krummi Jónsson er 
samfélagsmiðlasérfræðingurinn sem 
hleður inn efni á samfélagsmiðla fyrir 
Símann á meðan á mótinu stendur.

„Já, ég er mjög virkur sjálfur og sá um 
tíma um samfélagsmiðla Quiz Up. Þá 
vann ég efni fyrir stærri hóp en vonast 
til að sjá hópinn yfir mótið vaxa og 
dafna,“ segir Krummi og að markmiðið 
sé að auka upplifunina af mótinu með 
samfélagsmiðlunum. 

„Við ætlum að koma mörkum inn á 
samfélagsmiðla svo fólk geti séð, deilt 
og átt. Einnig nýta aðgengið sem við 
höfum að þeim sem koma að mótinu og 
deila með landsmönnum. Við hvetjum 
því alla til að fylgjast vel með.“

Og hvar finnur þú Krumma. Þú fylgist 
með Símanum á Twitter og Facebook. 
#EMÍsland. 

Ingólfstorg verður heimavöllur EM

Allt klappað og klárt fyrir 
EM útsendingarnar

Ingólfstorg gegnir eins konar 
hlutverki heimavallar Íslands á 

meðan EM í Frakklandi stendur. Búist 
er við að fjölmargir borgarbúar og 
ferðamenn safnist þar saman og horfi 
á leikina.

„Markmiðið er að fólk, og ekki síður 
fjölskyldur, geti upplifað alvöru EM 
stemningu,“ segir Guðjón Guðmundsson, 
verkefnastjóri fyrir EM torgið. „Það er 
einstakt tækifæri að geta fylgst með 
stórmóti sem við Íslendingar tökum þátt 
í. Það höfum við aldrei upplifað með 
karlalandsliðinu. Við erum því spennt 
fyrir torginu, þetta er skemmtileg leið til 
að njóta mótsins saman. Þetta kemst næst 
því að komast á völlinn.“

45 leikir á mótinu verða sýndir á 
risaskjá. Dagskráin hefst 10. júní þegar 
haldin verður sérstök opnunarhátíð 
á torginu. Þá verður jafnframt fyrsti 
leikur mótsins, á milli Frakklands og 
Rúmeníu, sýndur.  Auk útsendinga 
frá leikjunum verður boðið upp á 
andlitsmálun fyrir börn, knattþrautir 

KSÍ, lukkuhjól, mannlegan „fussball“ 
völl og ýmsar aðrar uppákomur í boði 
KSÍ, Símans, Borgunar, Icelandair, 
Íslenskra getrauna, Landsbankans, N1 

Allt tilbúið. Þúsundir heimila 
hafa þegar tryggt sér áskrift að 

EM2016 hjá Símanum og samkvæmt 
upplýsingum þaðan er salan á áætlun. 
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, 
upplýsingafulltrúi Símans segir allt 
klappað og klárt fyrir EM.  

„Strákarnir komnir út og okkar kona 
Sigríður Þóra Ásgeirsdóttir fór með þeim 
og hægt að fylgjast með afrakstrinum 
á samfélagsmiðlum. Þorsteinn J. er 
kominn í gírinn og Gummi Ben klikkar 
aldrei. Við höfum verið að prufa settið 
undanfarna daga. Það kemur virkilega 
vel út. Við erum meira en tilbúin og 
bjóðum þjóðina velkomna á EM með 
Símanum,“ segir hún en Síminn sendir 
upphitun fyrir leikina út í beinni frá 
miðbæ Reykjavíkur á meðan á EM 
stendur í sumar. 

„Við verðum með aðalstúdíóið í 
Gamla bíói, með dagskrárgerðarfólk í 
Frakklandi og risastóran útsendingarbíl 
í miðborginni sem heldur utan um 
stemninguna.“ Alla keppnisdaga er 
EM svítan með Þorsteini J. á dagskrá og 
EM á 30 mínútum í umsjón Hugrúnar 
Halldórsdóttur og Sigríðar Þóru 
Ásgeirsdóttur síðar um kvöldið.

Búist er við mikilli söluaukningu þegar 
nær dregur og hvetur Síminn þá sem 
ætla að njóta alls mótsins að tryggja sér 
áskrift í tíma, jafnvel athuga með búnað 
í bústöðum sínum svo öruggt sé að allt 
virki sem skyldi. Þá má geta að sjómenn 
njóta allra opnu leikjanna á EM2016 hjá 
Símanum í gegnum glænýja gagnvirka 

sjónvarpsstöð Símans, Sjóvarp Símans, 
sem sendir um gervihnött. 

„Ein stærsta stund íslenskrar 
knattspyrnusögu verður þegar Aron 
Einar fyrirliði íslenska karlalandsliðsins 
tekur í hönd á mesta knattspyrnugoði 

samtímans, Ronaldo fyrirliða Portúgals, 
í okkar fyrsta leik á Evrópumeistaramóti. 
Það er lítil hætta á að nokkur missi af því, 
þar sem leikurinn er í opinni dagskrá í 
Sjónvarpi Símans og á RÚV og fleytt yfir 
öll möguleg sjónvarpskerfi.“ 

Hér eru helstu kempur EM útsendinganna. Pétur Marteinsson, Hugrún Halldórsdóttir, Þorsteinn J. 
og Þór tökumaður/Mynd Krummi

og Vífilfels sem standa að EM torginu í 
samvinnu við Reykjavíkurborg.

Nánar má fylgjast með dagskránni á 
emtorgid.is.
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Hvernig fara leikirnir? Spekingarnir spá í leiki 19-24

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

19. Ítalía – Svíþjóð
Bjarni Fel: Hjartað slær með Svíum, en 
það dugar ekki til. Ég veit ekki hversu 
sterkir Ítalarnir eru, en ég ætla að sagan 
tali með þeim og Ítalarnir vinni þennan 
leik.

Dóri í Tólfunni: Zlatan verður enn í 
stuði. Ítalirnir svekktir eftir tap í fyrsta 
leik, sækja til að reyna að skora. Bæði 
lið skora, leikurinn endar með 22 
jafntefli og Svíarnir hrista duglega upp í 
þessum skemmtilega riðli.

Eiki Einars: Nú þurfa Ítalarnir að sýna 
að þeir ætli sér eitthvað á þessu móti. 
Þeir eru búnir að vera hræðilegir á 
síðustu tveimur HMmótum og ekki 
komist áfram úr riðlinum. Þeir gera sér 
grein fyrir því og mæta klárir í þennan 
mikilvæga leik og ná að innbyrða 10 
sigur eftir mikla baráttu.

Hallur Hallsson: Bæði lið upp við vegg 
en þrátt fyrir Zlatan held ég að Svíar 
geti bara alls ekki unnið Ítali, jafntefli, 
né heldur geta Ítalir unnið Svía. Mjög 
góð úrslit fyrir frændur vora, raunar 
ótrúlega góð og Ítalir í sárum.

Kristján Þorvaldsson: Ekki spurning. 
Svíar verða eins og kettlingar. Ítalar 
spila sinn klassíska, leiðinlega fótbolta 
og uppskera eftir því. 10  fyrir pasta 
gegn sænskum IKEAkjötbollum.

Lára Ómars: Aftur mun hefðin sigra. 
10 fyrir Ítalíu.
 

20. Tékkland – Króatía
Bjarni Fel: Þetta verður harður slagur 
og má ekki á milli þessara liða sjá, hann 
endar með jafntefli.

Dóri í Tólfunni: Tékkarnir spýta í lófana 
eftir svekkjandi tap gegn Spánverjum. 
Ná upp baráttuanda í liðinu og það 
dugar þeim í jafntefli gegn Króatíu. 
Segjum bara að það verði 11 jafntefli.

Eiki Einars: Enn einn hörkuleikurinn 
sem getur farið á hvorn veginn sem er. 
Jafntefli eru sennileg úrslit, en Króatía 
tapar ekki. Annaðhvort jafntefli eða 
króatískur sigur.

Hallur Hallsson: Króatar fara vel af stað 
og vinna Tékkana, sviplítill leikur þar 
sem hvorug þjóð teflir á tvær hættur, 
mistök í vörn Tékka kosta þá leikinn.

Kristján Þorvaldsson: Með fullri 
virðingu fyrir tékkneskum krystal, þá 
held ég að eldfjörugir Króatar rúlli 
þeim upp. Það verður gleði í leik þeirra, 
en bara tvö mörk.

Lára Ómars: Hér er spennandi leikur 
framundan. Þó svo að það væri 
gaman ef Tékkar myndu vinna þá 
eru Króatarnir sterkari og vinna 32 í 
grófum leik. Líklega eitt rautt.
 

21. Spánn – Tyrkland
Bjarni Fel: Spánverjar vinna hér næsta 
öruggan sigur og tryggja sér þar með 
sæti í  16liða úrslitunum.

Dóri í Tólfunni: Spánn vinnur þennan 
leik, 21. Tyrkinn Hakan Çalhanoğlu 
er að fara að skora úr aukaspyrnu á 
þessu móti, það er bara þannig. Það 
gæti komið í þessum leik. Fer líklega 
aðallega eftir því hvort del Bosque setur 
Casillas eða De Gea í markið.

Eiki Einars: Tyrkirnir enn í sárum eftir 
leikinn við Króatíu, en Spánverjarnir 
búnir að finna fjölina sína eftir góðan 
sigur gegn Tékkum. Spánverjar ná að 
fylgja þeim sigri eftir og gera enn betur 
og vinna Tyrki 30.

Hallur Hallsson: Spánn vinnur 
sanngjarnan sigur, þeir eru öflugir en 
samt ekki eins góðir og undanfarin ár. 
Vandséð satt best að segja hver á að 
skora mörkin fyrir þá en samt má ekki 
vanmeta þá. Þeir, líkt og Barcelona, 
þurfa ekki stræker!

Kristján Þorvaldsson: Spánverjar sjá 
við Tyrkjum. Það er bara þannig. Þeir 
eiga fleiri góða knattspyrnumenn og 
það sést á vellinum í 10 sigri. Þeir 
þurfa bara þetta mark.

Lára Ómars: Spánverjar vinna 20. 
Ekkert sannfærandi en Tyrkir eru bara 
ekki svo góðir.
 

22. Belgía – Írland
Bjarni Fel: Nú verða að Belgar að 
sýna og sanna að þeir eru númer tvö 
á heimslistanum. Þeim tekst að vinna 
leikinn, en þurfa að hafa fyrir því. Ná 
að vinna leikinn með tveggja marka 
mun.

Dóri í Tólfunni: Hazard og De Bruyne 
taka Írana í kennslustund. Shane Long 

nær líklega einu fyrir þá grænklæddu 
en þetta endar 31 og Belgarnir í góðum 
málum í riðlinum.

Eiki Einars: Belgía eru til alls líkleg á 
þessu móti og má jafnvel tala um hana 
sem eitt af stóru liðunum í keppninni. 
Belgar verða í engum vandræðum með 
Írana og vinna öruggan 20 sigur.

Hallur Hallsson: Ég held mig við 
Belgana, þeir  hafa einfaldlega of mikil 
gæði fyrir spræka Íra sem berjast til 
þrautar líkt og alltaf en vildu helst vera 
á kránni og drekka Guinness. Belgískur 
sigur, þvílík byrjun á mótinu.

Kristján Þorvaldsson: Belgar tefla fram 
ótrúlegum einstaklingum sem láta 
klunnalega Íra standa í sér. Svona er 
bara fótboltinn. Ég sé fyrir mér jafntefli. 
Sennilega 11.

Lára Ómars: Nú ná Belgar að sýna 
hversu góðir þeir eru. Nokkuð 
sannfærandi sigur og Hazard sýnir 
loksins hversu góður hann er. Lukaku 
með tvö í 20 sigri.
 

23. Ísland – Ungverjaland
Bjarni Fel: Hér ræður hjartað för, 
Íslendingar eru til alls líklegir og vinna 
hér góðan sigur eftir baráttuleik.

Dóri í Tólfunni: Þessi leikur er krúsjal. 
Þarna þarf Ísland að taka sigur. Þetta 
er ekki fyrsti leikurinn á stórmóti, 
strákarnir búnir að fá útrás fyrir það. 
Ættu að geta mætt til leiks og fókusað 
almennilega á verkefnið. Ættu hreinlega 
að vera með betra lið. Segi að þetta 
verði íslenskur 10 sigur. Kolbeinn með 
sigurmarkið og Ísland fer á hliðina.

Eiki Einars: Þetta verður mjög erfiður 
leikur og í rauninni var frekar óhagstætt 
að fá Ungverjana í öðrum leik. Hefði 
verið betra að enda á þeim. Ungverjar 
munu spila stífan varnarleik og beita 
skyndisóknum. Nú er bara spurning 
hvernig Lars og Heimir útfæra 
sóknaraðgerðirnar og hvaða tromp 
þeir eru með á hendi. Ég hef haft 
svo sterka tilfinningu fyrir jafntefli í 
þessum leik svo lengi, að hún er orðin 
rótföst og óbreytanleg. Það myndi 
koma mér skemmtilega á óvart ef við 
hrósum sigri, en við töpum þessum 
leik ekki. Sem sagt, samkvæmt öllum 
gagnabönkum sem fyrirfinnast í mínum 

skilningarvitum, þá fer þessi leikur 
jafntefli, 00 eða 11.

Hallur Hallsson: Ísland er stóra 
sensasjón mótsins, Ungverjar ná sér 
ekki á strik og „litla“ Ísland, sem á svo 
stórt hjarta, vinnur 20 með mörkum 
Gylfa og Kolbeins. Þjóðin fylgist með 
í overdrive ... forsetakosningar who 
gives a fu...

Kristján Þorvaldsson: Möguleiki. Samt 
ekki nóg. Skipulag Lars, sem einu sinni 
gagnaðist Svíum, skilar ekki sigri en 
góðu stigi. Strákarnir ná sanngjörnu 
jafntefli. NúllNúll.

Lára Ómars: Jæja krakkar mínir. Haldið 
ekki bara að við vinnum þennan leik. 
10 með marki úr vítaspyrnu. Gylfi sér 
jökulinn loga.
 

24. Portúgal – Austurríki
Bjarni Fel: Ég held mig við það að 
Portúgalir vinni Friðilinn og þar með 
þennan leik.

Dóri í Tólfunni: Spennandi leikur. Held 
samt að Portúgal taki þetta. Annar hvor 
Carvalho með sigurmarkið, 10.

Eiki Einars: Já, ég er ekkert svo frá því, 
Austurríki vinnur þennan leik næsta 
örugglega og gerir það að verkum 
að Portúgal þarf að hefja lífróður um 
áframhald á mótinu, til þess þurfa þeir 
að ná verulega góðum úrslitum gegn 
Ungverjum í síðasta leik og í leiðinni að 
treysta á önnur úrslit. Um leið er það 
gulltryggt að Austurríki og Ísland fara 
áfram úr riðlinum og leika úrslitaleik 
riðilsins í lokaleiknum.

Hallur Hallsson: Portúgalir eru í sárum 
eftir óvænt tap gegn Íslandi og leggja 
allt í sölurnar gegn Austurríki en allt 
kemur fyrir ekki. Þeir verða að sætta 
sig við jafntefli, 00. Ronaldo svipur 
hjá sjón, virkar þreyttur en umfram 
allt pirraður. Það er engu líkara en 
úrslitaleikurinn í Mílanó hafi slökkt á 
kappanum. Hann er saddur.

Kristján Þorvaldsson: Frábært lið 
Austurríkis mætir ofjörlum sínum, eins 
og Ísland í fyrsta leik. Dúndursóknir 
Portúgala skila þó ekki nema einu 
marki. 

Lára Ómars: Portugal vinnur 21 með 
tveimur frá mister Ronaldo.

Þetta er meira en bara bíll.
Þetta er augnablik sem varir að eilífu.
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D-RIÐILL
Króatía Spánn

Leiðin á EM
Króatía-Malta   2-0
Búlgaría-Króatía   0-1
Króatía-Aserbaidsjan   6-0
Ítalía-Króatía   1-1
Króatía-Noregur   5-1
Króatía-Ítalía   1-1
Aserbaidsjan-Króatía   0-0
Noregur-Króatía   2-0
Króatía-Búlgaría   3-0
Malta-Króatía   0-1

Ítalía 10  7-3-0 16:7 24
Króatía 10  6-3-1 20:5 20
Noregur  10  6-1-3 13:10 19
Búlgaría 10  3-2-5 9:12 11
Aserbaidsjan 10  1-3-6 7:18  6
Malta 10  0-2-8 3:16  2

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
1996:  8-liða úrslit
2004:  Riðlakeppni
2008:  8-liða úrslit
2012:  Riðlakeppni

Leikir í úrslitakeppni EM:  14  6-4-4
Leikir í undankeppni EM:  62  40-14-18
Staða á heimslista: 29

Leiðin á EM
Spánn-Makedónía   5-1
Slóvakía-Spánn   2-1
Lúxemborg-Spánn   0-4
Spánn-Hvíta Rússland   3-0
Spánn-Úkraína   1-0
Hvíta Rússland-Spánn   0-1
Spánn-Slóvakía   2-0
Makedónía-Spánn   0-1
Spánn-Lúxemborg   4-0
Úkraína-Spánn   0-1

Spánn 10  9-0-1 23:3 27
Slóvakía 10  7-1-2 17:8 22
Úkraína  10  6-1-3 14:4 19
Hvíta Rússland 10  3-2-5 8:14 11
Lúxemborg  10  1-1-8 6:27 4
Makedónía  10  1-1-8 6:18 4

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

Leikir í úrslitakeppni EM:  36  17-11-8
Leikir í undankeppni EM:  115  81-16-18
Staða á heimslista: 6

1964: Evrópumeistarar

1968: 8-liða úrslit

1976: 8-liða úrslit

1980: Riðlakeppni

1984: 2. sæti

1988: Riðlakeppni

1996: 8-liða úrslit

2000: 8-liða úrslit

2004: Riðlakeppni

2008: Evrópumeistarar

2012: Evrópumeistarar

Tékkland Tyrkland
Leiðin á EM
Tékkland-Holland   2-1
Tyrkland-Tékkland   1-2
Kasakstan-Tékkland   2-4
Tékkland-Ísland   2-1
Tékkland-Lettland   1-1
Ísland-Tékkland   2-1
Tékkland-Kasakstan   2-1
Lettland-Tékkland   1-2
Tékkland-Tyrkland   0-2
Holland-Tékkland   2-3

Tékkland 10  7-1-2 24:9 22
Ísland 10  6-2-2 17:6 20
Tyrkland 10  5-3-2 14:9 18
Holland 10  4-1-5 17:14 13
Kasakstan 10  1-2-7 7:18  5
Lettland 10  0-5-5 6:19  5

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

Leiðin á EM
Ísland-Tyrkland   3-0
Tyrkland-Tékkland   1-2
Lettland-Tyrkland   1-1
Tyrkland-Kasakstan   3-1
Holland-Tyrkland   1-1
Kasakstan-Tyrkland   0-1
Tyrkland-Lettland   1-1
Tyrkland-Holland   3-0
Tékkland-Tyrkland   0-2
Tyrkland-Ísland   1-0

Tékkland 10  7-1-2 24:9 22
Ísland 10  6-2-2 17:6 20
Tyrkland 10  5-3-2 14:9 18
Holland 10  4-1-5 17:14 13
Kasakstan 10  1-2-7 7:18  5
Lettland 10  0-5-5 6:19  5

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
1996:  Riðlakeppni
2000:  8-liða úrslit
2008:  Undanúrslit

Leikir í úrslitakeppni EM: 12  3-2-7

Leikir í undankeppni EM: 110  44-27-39

Staða á heimslista: 18

1960: 3. sæti

1976: Evrópumeistarar

1980: 3. sæti

1996: 2. sæti

2000: Riðlakeppni

2004: Undanúrslit

2008: Riðlakeppni

2012: 8-liða úrslit

Leikir í úrslitakeppni EM: 29  13-5-11
Leikir í undankeppni EM:  116  76-11-19
Staða á heimslista: 30

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Volkan Babacan 16 0  Istanbul Basaksehir
2 Semih Kaya 23 0  Galatasaray
3 Hakan Balta 45 2  Galatasaray
4 Ahmet Yılmaz Çalık 4 0  Gençlerbirligi
5 Nuri Sahin 48 2  Borussia Dortmund
6 Hakan Çalhanoglu 18 6  Bayer Leverkusen
7 Gökhan Gönül 55 1  Fenerbahçe
8 Selçuk Inan 51 8  Galatasaray
9 Cenk Tosun 9 3  Besiktas
10 Arda Turan (captain) 90 17  Barcelona
11 Olcay Sahan 23 2  Besiktas
12 Onur Kıvrak 12 0  Trabzonspor
13 Ismail Köybası 18 0  Besiktas
14 Oguzhan Özyakup 19 1  Besiktas
15 Mehmet Topal 58 1  Fenerbahçe
16 Ozan Tufan 23 1  Fenerbahçe
17 Burak Yılmaz 43 19  Beijing Guoan
18 Caner Erkin 46 2  Fenerbahçe
19 Yunus Mallı 5 0  1. FSV Mainz 05
20 Volkan Sen 16 0  Fenerbahçe
21 Emre Mor 1 0  FC Nordsjælland
22 Sener Özbayraklı 8 0  Fenerbahçe
23 Harun Tekin 0 0  Bursaspor
Þjálfari: Fatih Terim

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Petr Cech 118 0  Arsenal
2 Pavel Kaderábek 15 2  1899 Hoffenheim
3 Michal Kadlec 63 8  Fenerbahçe
4 Theodor Gebre Selassie 33 1  Werder Bremen
5 Roman Hubník 24 2  Viktoria Plzen
6 Tomáš Sivok 52 5  Bursaspor
7 Tomáš Necid 36 9  Bursaspor
8 David Limberský 35 1  Viktoria Plzen
9 Borek Dockal 23 6  Sparta Prague
10 Tomáš Rosický (capt.) 100 22  Arsenal
11 Daniel Pudil 31 2  Sheffield Wednesday

12 Milan Škoda 7 2  Slavia Prague
13 Jaroslav Plašil 97 6  Bordeaux
14 Daniel Kolár 26 2  Viktoria Plzen
15 David Pavelka 5 0  Kasımpasa
16 Tomáš Vaclík 6 0  Basel
17 Marek Suchý 26 0  Basel
18 Josef Šural 9 1  Sparta Prague
19 Ladislav Krejcí 20 4  Sparta Prague
20 Jirí Skalák 7 0  Brighton & Hove Albion

21 David Lafata 37 8  Sparta Prague
22 Vladimír Darida 33 1  Hertha BSC
23 Tomáš Koubek 1 0  Slovan Liberec
Þjálfari: Pavel Vrba

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Iker Casillas (captain) 166 0  Porto
2 César Azpilicueta 13 0  Chelsea
3 Gerard Piqué 75 4  Barcelona
4 Marc Bartra 8 0  Barcelona
5 Sergio Busquets 82 2  Barcelona
6 Andrés Iniesta 107 13  Barcelona
7 Álvaro Morata 8 1  Juventus
8 Koke 22 0  Atlético Madrid
9 Lucas Vázquez 0 0  Real Madrid
10 Cesc Fàbregas 103 14  Chelsea
11 Pedro 55 16  Chelsea
12 Héctor Bellerín 1 0  Arsenal
13 David de Gea 8 0  Manchester United
14 Thiago 8 0  Bayern Munich
15 Sergio Ramos 131 10  Real Madrid
16 Juanfran 17 0  Atlético Madrid
17 Mikel San José 5 0  Athletic Bilbao
18 Jordi Alba 41 6  Barcelona
19 Bruno Soriano 6 0  Villarreal
20 Aritz Aduriz 3 1  Athletic Bilbao
21 David Silva 96 23  Manchester City
22 Nolito 7 2  Celta Vigo
23 Sergio Rico 0 0  Sevilla
Þjálfari: Vicente del Bosque

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Ivan Vargic 2 0  Rijeka
2 Šime Vrsaljko 18 0  Sassuolo
3 Ivan Strinic 34 0  Napoli
4 Ivan Perišic 46 12  Internazionale
5 Vedran Corluka 88 4  Lokomotiv Moscow
6 Tin Jedvaj 3 0  Bayer Leverkusen
7 Ivan Rakitic 75 10  Barcelona
8 Mateo Kovacic 26 1  Real Madrid
9 Andrej Kramaric 10 4  1899 Hoffenheim
10 Luka Modric 89 10  Real Madrid
11 Darijo Srna (captain) 129 21  Shakhtar Donetsk
12 Lovre Kalinic 4 0  Hajduk Split
13 Gordon Schildenfeld 26 1  Dinamo Zagreb
14 Marcelo Brozovic 17 4  Internazionale
15 Ante Coric 1 0  Dinamo Zagreb
16 Nikola Kalinic 28 8  Fiorentina
17 Mario Mandžukic 65 21  Juventus
18 Marko Rog 2 0  Dinamo Zagreb
19 Milan Badelj 19 1  Fiorentina
20 Marko Pjaca 7 0  Dinamo Zagreb
21 Domagoj Vida 37 1  Dynamo Kyiv
22 Duje Cop 4 0  Málaga
23 Danijel Subašic 20 0  Monaco
Þjálfari: Ante Cacic

Kringlunni  
10–18.30 mán.–mið.
10–21 fimmtudaga
10–19 föstudaga
10–18 laugardaga
13–18 sunnudaga  

JL-húsinu
8–24 virka daga
10–24 helgar

Firði Hafnarfirði
9–18 virka daga

Glerártorgi Akureyri
10–18.30 virka daga
10–17 laugardaga
13–17 sunnudaga

Dalvík lyfjaútibú
10–17 virka daga

Opið til

alla daga í Austurveri

Bjarni Fel: Þetta er riðill Spánverja, 
þeir hafa að vísu Tékka og Króata 
með sér svo leikirnir verði ekki alveg 
hundleiðinlegir. En Spánverjarnir eru 
með besta  liðið. Tyrkirnir fara heim 
með ekkert stig.

Dóri í Tólfunni: Í Driðli eru aftur 
saman komin tvö lið sem unnu sína 
riðla í undankeppninni, núverandi 
Evrópumeistarar Spánverjar og Tékkar. 
Auk þess er eitt lið sem endaði í 2. 
sæti síns riðils, Króatía, og liðið sem 
komst beint áfram með bestan árangur 
liðanna sem enduðu í 3. sæti, Tyrkland. 
Spánverjar ættu að vinna þennan riðil. 
Króatar lentu í veseni í undankeppninni 
þar sem þeir töpuðu stigum og ráku 
þjálfarann. En liðið er komið með nýjan 
þjálfara og er með gjörsamlega geggjaða 
miðju. Luka Modrić  og Mateo Kovačić 
spila með Real Madrid, Ivan Rakitić 
með Barcelona og þeir Ivan Perišić og 
Marcelo Brozović með Inter. Það eru 
ekki mörg lið sem eru betur mönnuð á 

miðjum vellinum en Króatía. Tékkland 
og Tyrkland eiga þó líka góða leikmenn 
en það þarf ýmislegt að gerast til að þau 
geti blandað sér í baráttuna um efstu 2 
sætin.

Eiki Einars: Þetta er svolítið lúmskur 
riðill og getur allt gerst. Spánverjarnir 
vissulega langlíklegastir til að vinna 
þennan riðil, en svo getur myndast 
hörkukeppni á milli hinna þriggja um 
sætin þrjú þar á eftir. Þar eru þrjú lið 
sem öll eru vel frambærileg og öll geta 
unnið hvert annað.  Ég hugsa samt 
að Króatarnir nái að hafa það og taka 
annað sætið. Eftir hörkuleik við Tyrki 
ná Tékkarnir þriðja sætinu og um 
leið áframhaldandi veru í þessu móti. 
Verða eitt af þeim fjórum liðum í þriðja 
sætinu sem komast áfram. Tyrkirnir 
geta verið grimmir og bitið frá sér, en 
það vantar eitthvað örlítið uppá til að 
ná alla leið og verða að sætta sig við 
það hlutskipti að verma síðasta sætið í 
riðlinum. Spánverjar hafa fullan hug á 

því að verja titilinn og ná þeim einstaka 
árangri að vinna EM þrisvar í röð. 
Þeir eru eitt af sennilegustu liðunum  
sem Evrópumeistarar, en þetta er 
alltaf spurning hvernig til tekst strax í 
riðlakeppninni. Þetta er hörkuriðill og 
verða Spánverjar að hafa sig alla við 
að ná að sigra riðilinn, en það skiptir 
miklu máli uppá framhaldið. Liðsins, 
sem lendir í öðru sæti riðilsins, bíður 
verulega erfitt verkefni strax í 16liða 
úrslitunum. Það er nefnilega liðið sem 
lendir í fyrsta sæti í Eriðli sem verður 
að öllum líkindum annaðhvort Belgía 
eða Ítalía. Og svo í 8liða úrslitum bíða 
Þjóðverjar og er það mótherji sem flestir 
vilja gjarnan sleppa við að mæta.  

Hallur Hallsson: Þetta er þéttur riðill, 
svo ég taki ekki sterkar til orða. Allt 
miklar knattspyrnuþjóðir, Spánverjar 
auðvitað ríkjandi Evrópumeistarar. 
Niðurlægðu Ítali í Póllandi fyrir fjórum 
árum, 40. Þá voru Spánverjar ríkjandi 
heimsmeistarar en lið hafa lært að spila 

gegn þeim; og liðið er ekki eins sterkt 
og fyrir fjórum árum. Samt spái ég 
þeim sigri en Tékkar, Króatar og Tyrkir 
eru allt þjóðir sem kunna sitthvað fyrir 
sér, hugsið ykkur: Berið saman þennan 
riðil og riðil Frakka. Það mætti ætla að 
Guð sé Frakki. 

Kristján Þorvaldsson: Hér trónir Spánn 
á toppnum. Eðlilega. Sennilega besta 
knattspyrnuþjóð í heimi um þessar 
mundir. Tyrkir eru skammt undan, 
bullandi boltaþjóð. Króatar hafa sterkar 
taugar og eldheitt hjarta, þess vegna 
spái ég þeim áfram.

Lára Ómars: Þetta er hörkuriðill þótt 
Tyrkir séu svolítið utanvelta í honum. 
Tékkar, Spánverjar og Króatar fara 
öruggt áfram og baráttan verður helst 
um í hvaða sæti þau lenda. Spánverjar 
sýna flotta takta en það verður þeim 
til trafala að hafa engan almennilegan 
markaskorara, Króatar vinna því 
riðilinn.

Verið velkomin í verslun okkar  
að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8.30 - 17.00

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

Veit á vandaða lausn

NJÓTTU ÞESS  
AÐ HREYFA ÞIG

Mikið úrval  
af stuðningshlífum  
og öðrum vörum  
sem nýtast vel  

í líkamsræktinni.

Spekingarnir spá í D-riðil

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir
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Hvernig fara leikirnir? Spekingarnir spá í leiki 25-30

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

25. Rúmenía – Albanía
Bjarni Fel: Það eru einu möguleikar 
Rúmena að komast áfram úr riðlinum 
að vinna Albana, og þeir gera það líka.

Dóri í Tólfunni: Rúmenar fóru taplausir 
í gegnum undanriðilinn sinn en 
flöskuðu á að gera allt of mörg jafntefli 
(unnu 5, gerðu 5 jafntefli). Albanir 
vilja ekki fara alveg tómhentir heim 
af sínu fyrsta stórmóti og leggja allt í 
varnarleikinn. Leikurinn endar því 00.

Eiki Einars: Þessi leikur skiptir sköpum 
fyrir bæði lið, það lið sem sigrar kemst 
áfram í 16liða úrslit, en jafntefli eða 
tap þýðir beint heim. Rúmenía nær 
fram því sem til þarf og fagnar sigri í 
tvísýnum leik 21.

Hallur Hallsson: Hvað er hægt að segja 
annað en dautt jafntefli, 11. Undarlegur 
riðill, bæði lið fá tvö stig og ræðst af 
markatölu sem fellur með Rúmenum.

Kristján Þorvaldsson: Rúmenar stimpla 
sig inn sem spútniklið keppninnar 
og vinna sannfærandi 40 sigur á 
Albönum. Sennilega þurfa þeir að koma 
sér niður á jörðina hið bráðasta.

Lára Ómars: Rúmenía vinnur 20, 
auðvelt gegn slökum Albönum.

26. Sviss – Frakkland
Bjarni Fel: Hér mætast lið sem eru 
örugg áfram, jafntefli gæti verið 
niðurstaðan, en ég held að Frakkarnir, 
sem hafa heimavöllinn, verði sterkari 
og vinni leikinn. Það er ýmislegt undir í 
svona grannaslag.

Dóri í Tólfunni: Jafntefli eru fín úrslit 
fyrir bæði lið. Dugar Sviss til að tryggja 
2. sætið óháð úrslitum úr hinum 
leiknum og liðin geta aðeins sparað sig 
fyrir 16liða úrslitin. Segi að þessi fari 
11. 

Eiki Einars: Því miður fyrir Sviss þá er 
mótið búið hjá þeim. Þeir fara aldrei 
að vinna Frakka og þó þeir kræki í stig 
með jafntefli þá dugar það þeim ekki í 
útsláttarkeppnina. Svisslendingar vita 
þetta og Frakkarnir ganga á lagið og 
negla inn tveimur mörkum og láta þar 
við sitja. 20 fyrir Frakka.

Hallur Hallsson: Svisslendingar upp við 
vegg og verða að sækja. Frakkar sáttir 
að liggja til baka og gera 11 jafntefli.

Kristján Þorvaldsson: Frakkar eru 
ekki bara stórveldi á pólitíska sviðinu. 
Þeir eiga eftir að sýna grönnum sínum 
hvers vegna þeir tefla sí og æ fram 
bestu íþróttamönnum í heimi. Ég spái 
auðveldum sigri, 30.

Lára Ómars: Þessi gæti orðið spennandi 
en aftur vinnur heimaliðið með 
mörkum frá Griesman og Giroud 20.
 

27. Rússland – Wales
Bjarni Fel: Hér vinna Rússar öruggan 
sigur. Tryggja sætið fyrir sig í 16liða 
úrslitum og senda Walesverja heim.

Dóri í Tólfunni: Slutsky og Rússarnir 
mæta í leikinn með bakið upp við 
vegginn. Verða búnir að teikna upp 
eitthvert gott plan til að taka Bale úr 
umferð og vinna svo leikinn á einu 
góðu skallamarki frá Artem Dzyuba.

Eiki Einars: Nú rumskar rússneski 
björninn. Eru búnir að tapa báðum 
leikjunum sínum á mótinu og ætla sér 
aldeilis ekki að fara heim með einn 
ósigurinn enn á bakinu. Í voninni um 
að góður sigur á Wales með góðri 
markatölu skili þeim, sem einu af 
liðunum fjórum sem lenda í þriðja sæti 
í riðlinum, áfram í útsláttarkeppni. Og 
það tekst, Rússarnir valta yfir Wales og 
lokatölur verða 40.

Hallur Hallsson: Þegar öll sund virðast 
lokuð fyrir Walesverjum þá kemur 
Gareth Bale með þrumufleyg af 30 
metra færi og vinnur leikinn nokkrum 
mínútum fyrir leikslok.

Kristján Þorvaldsson: Aumingja 
Bale. Þótt Guðni Ágústsson sé góðra 
gjalda verður, þarf fleiri en hann í 
Framsóknarflokkinn. Þannig er það 
með Bale. Léttur æfingaleikur fyrir 
Rússa. 30. 

Lára Ómars: Wales vinnur 10 og vonin 
vaknar eftir vonbrigðin frá tapinu á 
móti Englandi.

28. Slóvakía – England
Bjarni Fel: Slóvakar verða að leggja 
sig alla fram til að eiga möguleika 
á áframhaldi í keppninni. En 
Englendingar gefa ekkert eftir og vinna 
öruggan sigur.

Dóri í Tólfunni: Þarna verður kominn 
ágætis taktur í enska liðið. Slóvakarnir 
ná hins vegar ekki að halda dampi eftir 
sigurinn á Rússum. England vinnur 
leikinn, 31.

Eiki Einars: Slóvakar eru alsælir með að 
vera komnir áfram í útsláttarkeppnina 
og mæta sultuslakir í leikinn gegn 
Englandi. Englendingar ætla sér 
ekkert annað en sigur og vinna þar 
með riðilinn. England vinnur nokkuð 
örugglega 20.

Hallur Hallsson: Englendingar eru 
í góðri stöðu fyrir þennan leik og 
Slóvakar þurfa að sækja. Enskur 
sigur með marki Raheems Sterling úr 
skyndisókn.

Kristján Þorvaldsson: Svakaleikur. Tvö 
góð lið. Brjálaðir Englendingar landa 
sigri fyrir rest. Blóð, sviti, tár. 21 fyrir 
Tjallann og Rooney tekinn í sátt.

Lára Ómars: England vinnur 21. Vardy 
og Kane eins og venjulega.

29. Úkraína – Pólland
Bjarni Fel: Hér kemur merkilegur 
grannaslagur og hart barist. Liðin skipta 
á jafnan hlut að lokum og eru því bæði 
með 4 stig.

Dóri í Tólfunni: Lewandowski langar 
líka í gullskóinn, hann heldur áfram 
að skora í þessum leik og Pólland 
vinnur þægilegan sigur. Úkraína nær 
mögulega að lauma inn einu samt, segi 
að þessi endi 31 fyrir Pólland.

Eiki Einars: Jæja, hvað gera 
Úkraínumenn núna? Þeir verða að 
vinna til að komast áfram en Pólverjum 
nægir stig. Kapp er best með forsjá, 
Pólverjarnir eru einfaldlega betri og 
vinna nokkuð sannfærandi 21.

Hallur Hallsson: Úkraína einfaldlega 
hefur ekki gæðin til að vinna sterka 
Pólverja sem gætu farið langt, pólskur 

sigur með marki Lewandowskis sem er 
ein af stjörnum mótsins.

Kristján Þorvaldsson: Jamala gerði 
það gott fyrir Úkraínu í Evróvisjón. 
Úkraínsku strákarnir sakna Jamölu 
samt ekkert á vellinum í þessum 
leik. Þeir eru einfaldlega betri 
en Pólverjarnir en láta eitt mark 
duga. Þjóðarstolt er að fleyta 
Úkraínumönnum langt þessi misserin, 
þrátt fyrir öll vandamálin heimafyrir.

Lára Ómars: Sannfærandi sigur hjá 
Póllandi 31.

30. N-Írland – Þýskaland
Bjarni Fel: NÍrar komast lítið áleiðis 
gegn Þjóðverjum sem vinna öruggan 
sigur í þessum leik. Þar með sigur í 
riðlinum og jafnframt senda NÍra 
heim.

Dóri í Tólfunni: NorðurÍrland sýnir 
mikinn karakter í þessum leik, ná að 
halda aftur af Þjóðverjum nokkuð lengi. 
En Þjóðverjar mega ekki við jafnteflinu 
og ná að knýja fram sigur að lokum 
með 2 mörkum í restina. 20 fyrir 
Þýskaland.

Eiki Einars: Þjóðverjar halda áfram 
jöfnum höndum að markmiði sínu 
sem hljóðar uppá eina einfalda skipun: 
Vinna mótið! Þeir verða ekki í neinum 
umtalsverðum vandræðum með NÍra 
þrátt fyrir að þeir séu að berjast fyrir 
lífi sínu. En til þess að halda lífi verða 
þeir að vinna Þjóðverjana og það tekst 
þeim ekki. Leikurinn gæti endað með 
látlausu jafntefli, það dugar Þjóðverjum 
til að vinna riðilinn, en ég er samt meira 
á því að Þýskaland vinni með tveimur 
mörkum.

Hallur Hallsson: Finn til með NÍrum 
en því miður öruggur þýskur sigur. 
NÍrar dettu út á markatölu, grimm 
veröld.

Kristján Þorvaldsson: Það þarf ekki að 
spyrja að leikslokum. Þýskaland vinnur 
en þarf að hafa fyrir því. Kænska 
NorðurÍra kann að reynast þeim fjötur 
um fót. Skyndisóknir duga skammt ef 
allt er galopið jafnharðan. 30.

Lára Ómars: Þjóðverjar sýna mátt sinn 
og valta yfir frændur vora. 40.

Hvað sem
þú tekur þér 
fyrir hendur,
vertu vel 
undirbúinn.

Faxafen 12, 
108 Reykjavík
561 99 00
crossfitreykjavik.is
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E-RIÐILL
Belgía

Ítalía

Írland

Svíþjóð

Leiðin á EM
Belgía-Andorra   6-0
Bosnía-Belgía   1-1
Belgía-Wales   0-0
Belgía-Kýpur   5-0
Ísrael-Belgía   0-1
Wales-Belgía   1-0
Belgía-Bosnía   3-1
Kýpur-Belgía   0-1
Andorra-Belgía   1-4
Belgía-Ísrael   3-1

Belgía 10  7-2-1 24:5 23
Wales 10  6-3-1 11:4 21
Bosnía 10  5-2-3 17:12 17
Ísrael 10  4-1-5 16:12 13
Kýpur 10  4-0-6 16:17 12
Andorra  10  0-0-10 4:36  0

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
1972:  3. sæti
1976:  8-liða úrslit
1980:  2. sæti
1984:  Riðlakeppni
2000:  Riðlakeppni

Leikir í úrslitakeppni EM:  17  5-4-8
Leikir í undankeppni EM:  104  49-26-29
Staða á heimslista: 2

Leiðin á EM
Noregur-Ítalía   0-2
Ítalía-Aserbaidsjan   2-1
Malta-Ítalía   0-1
Ítalía-Króatía   1-1
Búlgaría-Ítalía   2-2
Króatía-Ítalía   1-1
Ítalía-Malta   1-0
Ítalía-Búlgaría   1-0
Aserbaidsjan-Ítalía   1-3
Ítalía-Noregur   2-1

Ítalía  10  7-3-0 16:7 24
Króatía  10  6-3-1 20:5 20
Noregur  10  6-1-3 13:10 19
Búlgaría 10  3-2-5 9:12 11
Aserbaidsjan 10  1-3-6 7:18  6
Malta 10  0-2-8 3:16  2

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

Leiðin á EM
Georgía-Írland   1-2
Írland-Gíbraltar   7-0
Þýskaland-Írland   1-1
Skotland-Írland   1-0
Írland-Pólland   1-1
Írland-Skotland   1-1
Gíbraltar-Írland   0-4
Írland-Georgía   1-0
Írland-Þýskaland   1-0
Pólland-Írland   2-1

Þýskaland 10  7-1-2 24:9 22
Pólland 10  6-3-1 33:10 21
Írland  10  5-3-2 19:7 18
Skotland 10  4-3-3 22:12 15
Georgía 10  3-0-7 10:16  9
Gíbraltar 10  0-0-10 2:56  0

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
1964: 8-liða úrslit
1988: Riðlakeppni
2012: Riðlakeppni

Leikir í úrslitakeppni EM:  8  1-1-6
Leikir í undankeppni EM:  121  50-36-35
Staða á heimslista: 33

Leiðin á EM
Austurríki-Svíþjóð   1-1
Svíþjóð-Rússland   1-1
Svíþjóð-Liechtenstein   2-0
Svartfjallaland-Svíþjóð   1-1
Moldavía-Svíþjóð   0-2
Svíþjóð-Svartfjallaland   3-1
Rússland-Svíþjóð   1-0
Svíþjóð-Austurríki   1-4
Liechtenstein-Svíþjóð   0-2
Svíþjóð-Moldavía   2-0

Austurríki 10  9-1-0 22:5 28
Rússland 10  6-2-2  21:5 20
Svíþjóð 10  5-3-2 15:9 18
Svartfjallaland 10  3-2-5 10:13 11
Liechtenstein 10  1-2-7 2:26  5
Moldavía 10  0-2-8  4:16  2
Umspil
Svíþjóð-Danmörk  2-1               Danmörk-Svíþjóð  2-2

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
1968: Evrópumeistarar

1972: 8-liða úrslit

1980: 3. sæti 1964: 8-liða úrslit
1992: Undanúrslit

1988: Undanúrslit

1996: Riðlakeppni

2000: 2. sæti 2000: Riðlakeppni
2004: 8-liða úrslit

2004: Riðlakeppni

2008: 8-liða úrslit

2012: 2. sæti 2008: Riðlakeppni
2012: Riðlakeppni

Leikir í úrslitakeppni EM: 33  13-15-5
Leikir í undankeppni EM:1 08  64-30-14
Staða á heimslista: 12

Leikir í úrslitakeppni EM: 17  5-5-7
Leikir í undankeppni EM: 104  54-24-26
Staða á heimslista: 35

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Keiren Westwood 18 0  Sheffield Wednesday

2 Séamus Coleman 33 0  Everton
3 Ciaran Clark 17 2  Aston Villa
4 John O'Shea 111 3  Sunderland
5 Richard Keogh 12 1  Derby County
6 Glenn Whelan 71 2  Stoke City
7 Aiden McGeady 82 5  Everton
8 James McCarthy 35 0  Everton
9 Shane Long 63 16  Southampton
10 Robbie Keane (capt.) 143 67  LA Galaxy
11 James McClean 38 5  West Bromwich Albion

12 Shane Duffy 3 0  Blackburn Rovers
13 Jeff Hendrick 22 0  Derby County
14 Jonathan Walters 39 10  Stoke City
15 Cyrus Christie 5 1  Derby County
16 Shay Given 134 0  Stoke City
17 Stephen Ward 33 3  Burnley
18 David Meyler 15 0  Hull City
19 Robbie Brady 24 4  Norwich City
20 Wes Hoolahan 31 2  Norwich City
21 Daryl Murphy 21 0  Ipswich Town
22 Stephen Quinn 14 0  Reading
23 Darren Randolph 9 0  West Ham United
Þjálfari: Martin O´Neill

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Thibaut Courtois 36 0  Chelsea
2 Toby Alderweireld 54 1  Tottenham Hotspur
3 Thomas Vermaelen 52 1  Barcelona
4 Radja Nainggolan 18 4  Roma
5 Jan Vertonghen 76 6  Tottenham Hotspur
6 Axel Witsel 66 6  Zenit Saint Petersburg

7 Kevin De Bruyne 38 12  Manchester City
8 Marouane Fellaini 67 15  Manchester United
9 Romelu Lukaku 43 11  Everton
10 Eden Hazard (captain) 64 12  Chelsea
11 Yannick Ferreira Carrasco 4 0  Atlético Madrid

12 Simon Mignolet 16 0  Liverpool
13 Jean-François Gillet 9 0  Mechelen
14 Dries Mertens 44 8  Napoli
15 Jason Denayer 6 0  Galatasaray
16 Thomas Meunier 5 0  Club Brugge
17 Divock Origi 18 3  Liverpool
18 Christian Kabasele 0 0  Genk
19 Mousa Dembélé 64 5  Tottenham Hotspur
20 Christian Benteke 26 6  Liverpool

21 Jordan Lukaku 3 0  Oostende
22 Michy Batshuayi 5 2  Marseille
23 Laurent Ciman 9 0  Montreal Impact
Þjálfari: Marc Wilmots

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Andreas Isaksson 129 0  Kasımpasa
2 Mikael Lustig 51 2  Celtic
3 Erik Johansson 8 0  Copenhagen
4 Andreas Granqvist 51 3  Krasnodar
5 Martin Olsson 34 5  Norwich City
6 Emil Forsberg 16 1  RB Leipzig
7 Sebastian Larsson 83 6  Sunderland
8 Albin Ekdal 21 0  Hamburger SV
9 Kim Källström 127 16  Grasshopper
10 Zlatan Ibrahimovic (capt.) 112 62  Paris Saint-Germain
11 Marcus Berg 37 10  Panathinaikos
12 Robin Olsen 3 0  Copenhagen
13 Pontus Jansson 8 0  Torino
14 Victor Lindelöf 3 0  Benfica
15 Oscar Hiljemark 10 1  Palermo
16 Pontus Wernbloom 51 2  CSKA Moscow
17 Ludwig Augustinsson 3 0  Copenhagen
18 Oscar Lewicki 9 0  Malmö FF
19 Emir Kujovic 3 1  IFK Norrköping
20 John Guidetti 8 0  Celta Vigo
21 Jimmy Durmaz 31 2  Olympiacos
22 Erkan Zengin 20 3  Trabzonspor
23 Patrik Carlgren 1 0  AIK
Þjálfari: Erik Hamrén

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Gianluigi Buffon (capt.) 157 0  Juventus
2 Mattia De Sciglio 22 0  Milan
3 Giorgio Chiellini 83 6  Juventus
4 Matteo Darmian 22 1  Manchester United
5 Angelo Ogbonna 10 0  West Ham United
6 Antonio Candreva 37 3  Lazio
7 Simone Zaza 10 1  Juventus
8 Alessandro Florenzi 16 2  Roma
9 Graziano Pellè 12 5  Southampton
10 Thiago Motta 25 1  Paris Saint-Germain
11 Ciro Immobile 12 1  Torino
12 Salvatore Sirigu 15 0  Paris Saint-Germain
13 Federico Marchetti 11 0  Lazio
14 Stefano Sturaro 0 0  Juventus
15 Andrea Barzagli 55 0  Juventus
16 Daniele De Rossi 102 17  Roma
17 Éder 10 2  Internazionale
18 Marco Parolo 19 0  Lazio
19 Leonardo Bonucci 56 3  Juventus
20 Lorenzo Insigne 9 2  Napoli
21 Federico Bernardeschi 3 0  Fiorentina
22 Stephan El Shaarawy 18 3  Roma
23 Emanuele Giaccherini 24 3  Bologna
Þjálfari: Antonio Conte

yfir 20 
flatskjair

5 skjavarpar

allir leikir i beinni  EM Í FÓTBOLTA

ALLT Í HD
GÆÐUM

Bjarni Fel: Hérna eru þrjú góð lið sem 
skara fram úr, Belgía, Ítalía og Svíþjóð. 
Samkvæmt FIFAlistanum ættu Belgar 
að vinna riðilinn, en það verður samt 
sem áður Ítalía sem vinnur hann. Belgar 
verða að láta sér lynda annað sætið. 
Svíarnir fylgja með. Írarnir fara heim, 
en hafa boðið uppá skemmtileg tilþrif 
og ágætis leiki.

Dóri í Tólfunni: Ef það væri einhver 
leið til að horfa hlutlausum augum 
á þetta mót þá væri Eriðillinn 
sá skemmtilegasti. Í það minnsta 
svona fyrir fram. Þarna eru tvær 
þjóðir sem báðar hefðu átt að vera 
í efsta styrkleikaflokki, miðað við 
styrkleikaröðun UEFA. Þar er Belgía 
í 5. sæti og Ítalía í 6. sæti. En þar 
sem Frakkland fékk að fara í efsta 
styrkleikaflokk sem gestgjafi þá 
féll Ítalía niður í 2. styrkleikaflokk. 
Bæði þessi lið unnu sína riðla í 
undankeppninni. Auk þeirra er þarna 
Svíþjóð með knattspyrnurokkstjörnuna 
Zlatan Ibrahimovic sem er einn af 
þeim gæðaleikmönnum sem geta tekið 
málin í sínar hendur og klárað leiki. 
Írland hefur sína leikmenn og náðu 
t.d. góðum úrslitum gegn Þjóðverjum 
í undankeppninni (einn sigur og eitt 
jafntefli). En í þessum riðli eru þeir 
líklegastir til að verma 4. sætið. Ef 
Zlatan er í stuði þá gætu Svíar alveg 
farið að stríða Ítölum og Belgum í 
baráttunni um efstu tvö sætin.

Eiki Einars: Þetta er eins og Driðill, 
alveg hörkuriðill sem getur boðið uppá 
mikla spennu. Menn álíta kannski að 
aðalkeppnin um sigur í riðlinum verði 
á milli Ítalíu og Belgíu, og er engin 
ástæða til að ætla annað. Írarnir eru 
kannski með sísta liðið en þeir geta 
tekið stig af hinum á góðum degi. 
Aldrei hægt að bóka sigur gegn þeim. 
En hvað gera Svíarnir á þessu móti? 
Já, þeir gætu alveg sprungið út og 
náð firna flottu móti og blandað sér í 
keppnina um efstu sæti riðilsins. Þetta 
verða allt spennandi leikir þar sem 
hvert stig og mark skiptir máli og þá 
sérstaklega á milli Ítalíu og Belgíu og 
gætu jafnvel Svíar komið þar við sögu. 
En það er líka spurning í þessum riðli 
eins og í Friðli, hvort væri hagstæðara 
uppá framhaldið að lenda í fyrsta eða 
öðru sæti. Liðið í fyrsta sæti lendir á 
móti liði í öðru sæti í Driðli, sem er að 
öllum líkindum Króatía en gætu líka 
verið Spánverjar. En liðið í öðru sæti 
spilar við liðið í fyrsta sæti í Friðli, 

sem gæti verið Portúgal, Austurríki, og 
hver er búinn að útiloka Ísland! En svo 
er líka til eitt mottó: að það skiptir ekki 
máli hver andstæðingurinn er ef þú ert 
virkilega með besta liðið. Bara miserfitt 
að knýja fram sigurinn, svo framarlega 
sem besta liðið vinni alltaf.

Hallur Hallsson: Og þá er það Eriðill; 
Ítalir fjórfaldir heimsmeistarar, unnu 
EM 1968, spiluðu í úrslitum 2000 og 
2012. Ég held það sé ekki of djúpt í 
árinni tekið að Ítalía er í djúpri krísu, 
djúpri krísu. Aðeins Juventus er í 
dag samkeppnisfært í Meistaradeild 
Evrópu; þjóðin er í kreppu, Mílanóliðin 
í djúpum skít, ítalskir leikvangar úreltir, 
undirstöður feysknar.
  Belgar eru spennandi lið á uppleið, 
með flottan leikmannahóp, unga og 
ferska stráka eins og de Bruyne og 
Hazard. Þá er Courtois markvörður 
Chelsea öflugur, kemst Mignolet á 
varamannabekkinn? – segi svona. 
Þeir hafa þó orðið fyrir áfalli þar sem 
Kompany er meiddur en vörnin sterk 

með Alderweireld, Tottenham, hinn 
ungi Denyar sem hleypur í skarð 
Kompany – sagður gríðarlegt efni, 
Thomas Vemaelen, Barcelona, og Jan 
Vertongen, Tottenham. Þá finnst mér 
Origi frá Liverpool frambærilegur þó 
enn sé hann ekki stjarna. Þétt og öflugt 
lið.  

Kristján Þorvaldsson: Ítalir og 
Belgar skella sér áfram. Svíar flýja 
heim í IKEAbælið sitt með Zlatan á 
eftirlaunum. Írar láta ljós sitt skína. 
Mæta eins og tuddar í hvern leik og 
uppskera að lokum. Þetta er jafnvel 
besti riðillinn en bauð ekki endilega 
upp á skemmtilegasta fótboltann.

Lára Ómars: Í þessum riðli getur allt 
gerst og hart verður barist. Ítalir gera 
það sem þarf til að tryggja sér sigur í 
riðlinum en Belgía, Svíþjóð og Írland 
bítast um að komast með þeim áfram. 
Þetta er eini riðillinn þar sem öll lið 
vinna leik sem þýðir að liðið sem situr 
eftir gerir það með 3 stig í pokanum. 
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KJALLARINN
– BOLTINN Í BEINNI –

Komdu í KJALLARANN og fylgstu með 
boltanum í beinni. Flott aðstaða og svínslega 
góður matur og drykkur.

Fylgstu með okkur á Facebook! 
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Spekingarnir spá í E-riðil
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Hvernig fara leikirnir? Spekingarnir spá í leiki 31-36

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

31. Tékkland – Tyrkland
Bjarni Fel: Tékkar verða að vinna sigur 
til að komast áfram, og það gera þeir 
líka. Tyrkirnir snúa heim stigalausir.

Dóri í Tólfunni: Þetta verður 
markaleikur. Mögulega hiti í 
leikmönnum, gætum séð rautt spjald. Á 
endanum mun Tyrkland þó vinna, segi 
32.

Eiki Einars: Barátta og aftur barátta! 
Bæði lið eru búin að gera sér það ljóst 
að sigur í þessum leik þýðir að þeir 
eru komnir í 16liða úrslit. Þetta eru lið 
sem þekkja vel hvort annað, voru með 
okkur Íslendingum í undankeppninni 
og leggja allt í sölurnar til að gera það 
að veruleika að fagna sigri í þessum 
leik. Eftir mikla baráttu ná Tékkar því 
fram og vinna leikinn 32. Þessi leikur 
verður skemmtun.

Hallur Hallsson: Tyrkir vinna Tékka, 
líkt og í riðlinum þegar leikið var í Prag. 
Það var tímamótaleikur fyrir Tyrki, eftir 
það litu þeir ekki til baka og náðu að 
tryggja sér þriðja sætið á eftir Íslandi. 
Hugsið ykkur, þessar þrjár þjóðir slógu 
Hollendinga út!

Kristján Þorvaldsson: Hér mæta 
Tékkar ofjörlum sínum. Léttleikandi 
Tyrkir stríða þeim og landa léttum 20 
sigri.

Lára Ómars: Tékkar hafa tak á Tyrkjum 
og sleppa því ekki svo auðveldlega. 21 
sigur hjá Tékkum í grófum leik.
 
 

32. Króatía – Spánn
Bjarni Fel: Þetta verður harður slagur 
um efstu sætin í riðlinum. Tékkar 
komnir með 4 stig. Baráttuleikur, en 
Spánverjar gefa þeim engin grið og 
vinna öruggan sigur.

Dóri í Tólfunni: Þessi lið voru líka 
saman í riðli á EM 2012. Þá endaði 
leikurinn þeirra 10 fyrir Spán. Ég ætla 
að segja að það verði sömu úrslit í 
þessum leik. Morata skorar eina mark 
leiksins.

Eiki Einars: Spánverjum hefur vaxið 
ásmegin með hverjum leik og eru 
að finna fyrri sigurtilfinningu. Þetta 
hjálpar þeim gegn Króötum og þeir 
vinna leikinn 31 og þar með riðilinn 

á fullu húsi. Króatía þarf ekki að 
hafa áhyggjur, þeir enda í öðru sæti 
riðilsins. En þeir þurfa kannski að hafa 
áhygggjur hverjir mótherjarnir verða í 
16liða úrslitum, því þar er um tvennt 
að velja, Belgíu eða Ítalíu?

Hallur Hallsson: Spánn vinnur öruggan 
sigur, einfaldlega of sterkir fyrir Króata 
sem þó veita harða mótspyrnu en 
klikka á góðum sjensum.

Kristján Þorvaldsson: Króatar eru 
ágætislið fyrir Spánverja. Vel spilandi, 
en bara ekki nógu vel. Spánverjar sigla 
sinn lygna sjó í átt til úrslitakeppninnar. 
10.

Lára Ómars: 11 Spánverjar mikið 
með boltann en mega svo þakka fyrir 
jafntefli. Vantar markaskorara í raðir 
Spánverja.
 

33. Ísland – Austurríki
Bjarni Fel: Þetta er úrslitaleikur í 
riðlinum uppá framhaldið. Þessi leikur 
endar með jafntefli 11 og komast þar 
með bæði liðin áfram í 16liða úrslit.

Dóri í Tólfunni: Austurríkismenn 
mæta grimmir til leiks og þurfa mikið 
á sigrinum að halda eftir tapið gegn 
Portúgal. Held þetta verði austurrískur 
sigur en vona að ég hafi rangt fyrir mér. 
20 fyrir Austurríki.

Eiki Einars: Þá er það úrslitaleikur 
riðilsins. Austurríki nægir jafntefli til að 
vinna riðilinn, en þá er það annaðhvort 
Belgía eða Ítalía í 16liða úrslitum. 
Það lið sem lendir í öðru sæti spilar 
við Slóvakíu. Er það bara ekki hinn 
ágætasti kostur? Segjum að þetta fari 
bara á sem bestan hátt fyrir okkar menn 
og leikurinn endar með skemmtilegu 
22 jafntefli og allir eru ánægðir.

Hallur Hallsson: Allt undir hjá Íslandi, 
sigur í riðlinum ef stig vinnst. Þvílík 
sensasjón. Austurríkismenn komast yfir 
en Íslendingar koma til baka og jafna í 
lokin með marki Jóhanns Bergs, þvílík 
gleði á landinu kalda.

Kristján Þorvaldsson: Þjóðarstoltið. Að 
duga eða drepast. Jafntefli er algjörlega 
í kortunum. Þetta er leikur þar sem 
Birkir Bjarnason springur út, enda 
sennilega sá leikmaður sem hefur átt 
jafnbesta leiki með liðinu. 11.

Lára Ómars: Aftur jafntefli. 11 
Kolbeinn kemur okkur yfir en kvikindin 
jafna seint í leiknum.
 

34. Ungverjaland – 
Portúgal
 Bjarni Fel: Ungverjar þurfa að vinna 
sigur til að eiga einhverja möguleika, 
sem eru litlir. Portúgal gefur þeim 
ekkert og þeir vinna öruggan sigur og 
jafnframt sigur í Friðli.

Dóri í Tólfunni: Ronaldo sér um 
Ungverjaland. Skorar 13 mörk og tekur 
á sig gult spjald með því að rífa sig úr 
að ofan. 31 fyrir Portúgal.

Eiki Einars: Portúgalir vakna upp við 
vondan draum og gera sér grein fyrir 
því að þeir þurfa að vinna leikinn til 
að ná þriðja sætinu og komast þannig 
í útsláttarkeppnina, jafntefli dugar 
ekki. Og þeim tekst að landa sigri 
gegn Ungverjum, vinna með tveimur 
mörkum gegn engu. Ungverjar fara 
heim.

Hallur Hallsson: Portúgalir vinna 
nokkuð öruggan sigur á slökum 
Ungverjum sem engan veginn ná sér 
á strik eftir tapið gegn Íslandi. Það er 
enginn Púskas í þessu liði Ungverja en 
Gylfi á stjörnuleik og er ein aðalstjarna 
mótsins.

Kristján Þorvaldsson: Portúgalar 
öruggir með sig, vanmeta ungverska 
gúllasið. Tapa samt ekki. Þótt Ronaldo 
sýni þeim sixpakkann dugar það ekki 
til. 11 jafntefli.

Lára Ómars: Portugal vinnur en þó 
bara skyldusigur. Stórt hjarta Ungverja 
er aðdáunarvert og ekki nóg. 10 fyrir 
Portugal.
 

35. Ítalía – Írland
 Bjarni Fel: Þetta verður hálfleiðinlegur 
leikur. Þótt að Írarnir séu baráttuglaðir 
og hafi sig í frammi, þá vinna Ítalarnir 
þetta af gömlum vana.

Dóri í Tólfunni: Einn klassískur ítalskur. 
10 fyrir Ítalíu og Ítalir eiga enn séns.

Eiki Einars: Írarnir búnir að tapa báðum 
leikjunum sínum og fara ekki að taka 
upp á því að vinna þennan. Ítalía 
vinnur þennan leik með einu marki.

Hallur Hallsson: Írar hreinlega komast 
ekki af kránni og Ítalir vinna öruggan 
sigur.

Kristján Þorvaldsson: Ofurefli fyrir 
Íra. Listilega útfærður leikur Ítala. Ekki 
skemmtilegur – en skilar samt sigri. 10 
hefur dugað Ítölum hingað til.

Lára Ómars: Jafntefli því það er nóg 
fyrir Ítali.
 

36. Svíþjóð – Belgía
Bjarni Fel: Þetta verður skemmtileg 
viðureign, hörkuleikur. Svíar verða 
að hafa eitthvað úr þessum leik til að 
tryggja framhaldið. Þeir ná góðum leik 
með Zlatan í fararbroddi sem tryggir 
þeim jafntefli.

Dóri í Tólfunni: Lokaumferðin. Zlatan 
orðinn þreyttur, ekki lengur unglamb. 
Belgarnir búnir að tryggja sig áfram, 
farnir að pæla í 16liða úrslitum. Þetta 
verður 00 leikur.

Eiki Einars: Það er ljóst að bæði lið eru 
komin áfram í útsláttarkeppnina. Þetta 
er bara spurning um sæti í riðlinum og 
þar með mótherja í 16liða úrslitum. 
Með sigri geta Svíarnir náð öðru sæti 
og lenda þá á móti Austurríki. Ef þeir 
lenda í þriðja sætinu, þá bíða þeirra 
Þjóðverjar. Sama gildir fyrir Belga, en 
þeim nægir jafntefli til að vera í öðru 
sæti og spila við Austurríki, en ef þeir 
sigra leikinn þá vinna þeir riðilinn og 
leika við Króatíu í 16liða úrslitum. 
Að öllu gefnu þá endar þessi leikur 
með stórmeistarajafntefli, Svíþjóð 
0 Austurríki 0, markalaust jafntefli, 
hvorugu liðinu tekst að skora, ekkert 
mark skorað, sem sagt 22.

Hallur Hallsson: Svíar einfaldlega hafa 
ekki gæðin til að vinna Belga, jafntefli 
og Zlatan ber þess merki að árin eru 
orðin 35 eða hér um bil en engu að 
síður flott mót, annað sæti riðilsins.

Kristján Þorvaldsson: Karl Gústaf 
gæti ekki bjargað þjóð sinni í þessari 
viðureign með sínum bestu bænum. 
Hvað þá Silvía drottning. Svíar eru bara 
ekki nógu góðir. Zlatan setur eitt en það 
dugar ekki til gegn tveimur boltum frá 
Belgum.

Lára Ómars: Svíar vinna 20 í flottum 
leik. Okkar maður Zlatan með 2.

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

Veit á vandaða lausn

NJÓTTU ÞESS  
AÐ HREYFA ÞIG
Hjá okkur færðu úrval af stuðningshlífum  
og öðrum vörum sem nýtast vel í líkamsræktinni.

Verið velkomin í verslun okkar • Opið mán - fös 8.30 - 17.00

www.gilbert.is

Vegna annálaðrar einbeitingar, nákvæmni og 45 ára 
reynslu, tryggir úrsmíðameistarinn gæði íslensku úranna.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur 
fagmaður grandskoðar hvert einstakt úr áður en það 
yfirgefur verkstæði okkar.

JS úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, sett saman 
á úrsmíðaverkstæði Gilberts, þar sem viðskiptavinir geta 
komið og hitt úrsmiðina sem setja saman úrin þeirra.

Úrvalið af JS úrum hefur aldrei verið meira og ættu flestir 
að geta fundið íslenskt úr við sitt hæfi en úrvalið má skoða 
á vefsíðu www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

ÚRSMÍÐAMEISTARI OKKAR  
MISSIR ALDREI EINBEITINGUNA

VIÐ KYNNUM MEÐ STOLTI
EURO MMXVI



Alfreð Finnbogason #11
Aldur: 27
Lið: FC Augsburg

Landsleikir: 32
Mörk í landsleikjum: 7

Haukur Heiðar Hauksson #3
Aldur: 24
Lið: AIK

Landsleikir: 6
Mörk í landsleikjum: 0

Sverrir Ingi Ingason #5
Aldur: 22
Lið: Lokeren

Landsleikir: 4
Mörk í landsleikjum: 1

Birkir Már Sævarsson #2
Aldur: 31
Lið: Hammarby IF

Landsleikir: 56
Mörk í landsleikjum: 0

Jón Daði Böðvarsson #15
Aldur: 24
Lið: 1. FC Kaiserslautern

Landsleikir: 20
Mörk í landsleikjum: 1

Ari Freyr Skúlason #23
Aldur: 29
Lið: OB

Landsleikir: 37
Mörk í landsleikjum: 0

Hjörtur Hermannsson #4
Aldur: 21
Lið: IFK Göteborg

Landsleikir: 2
Mörk í landsleikjum: 0

Theódór Elmar Bjarnason #18
Aldur: 29
Lið: AGF

Landsleikir: 25
Mörk í landsleikjum: 0

Eiður Guðjohnsen #22
Aldur: 37
Lið: Molde FK

Landsleikir: 84
Mörk í landsleikjum: 25

Kári Árnason #14
Aldur: 33
Lið: Malmö FF

Landsleikir: 47
Mörk í landsleikjum: 2

Arnór Ingvi Traustason #21
Aldur: 23
Lið: IFK Norrköping

Landsleikir: 6
Mörk í landsleikjum: 3

Hörður Björgvin Magnússon #19
Aldur: 23
Lið: Cesena

Landsleikir: 3
Mörk í landsleikjum: 0

Ögmundur Kristinsson #12
Aldur: 26
Lið: Hammarby IF

Landsleikir: 10
Mörk í landsleikjum: 0

Emil Hallfreðsson #20
Aldur: 31
Lið: Udinese

Landsleikir: 52
Mörk í landsleikjum: 1

Kolbeinn Sigþórsson #9
Aldur: 26
Lið: Nantes

Landsleikir: 37
Mörk í landsleikjum: 19

Aron Gunnarsson #17
Aldur: 27
Lið: Cardiff City

Landsleikir: 57
Mörk í landsleikjum: 2

Ingvar Jónsson #13
Aldur: 26
Lið: Sandefjord

Landsleikir: 4
Mörk í landsleikjum: 0

Gylfi Sigurðsson #10
Aldur: 26
Lið: Swansea City

Landsleikir: 37
Mörk í landsleikjum: 12

Ragnar Sigurðsson #6
Aldur: 29
Lið: Krasnodar

Landsleikir: 54
Mörk í landsleikjum: 1

Birkir Bjarnason #8
Aldur: 28
Lið: Basel

Landsleikir: 46
Mörk í landsleikjum: 6

Jóhann Berg Guðmundsson #7
Aldur: 25
Lið: Charlton Athletic

Landsleikir: 45
Mörk í landsleikjum: 5

Hannes Þór Halldórsson #1
Aldur: 32
Lið: Bodø/Glimt

Landsleikir: 32
Mörk í landsleikjum: 0

Rúnar Már Sigurjónsson #16
Aldur: 25
Lið: GIF Sundsvall

Landsleikir: 9
Mörk í landsleikjum: 1

Strákarnir okkar!

EM Í FRAKKLANDI 201644
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F-RIÐILL
Austurríki

Portúgal

Ísland

Ungverjaland

Leiðin á EM
Austurríki-Svíþjóð   1-1
Moldavía-Austurríki   1-2
Austurríki-Svartfjallaland   1-0
Austurríki-Rússland   1-0
Liechtenstein-Austurríki   0-5
Rússland-Austurríki   0-1
Austurríki-Moldavía   1-0
Svíþjóð-Austurríki   1-4
Svartfjallaland-Austurríki   2-3
Austurríki-Liechtenstein   3-0

Austurríki  10  9-1-0 22:5 28
Rússland  10  6-2-2 21:5 20
Svíþjóð  10  5-3-2 15:9 18
Svartfjallaland  10  3-2-5 10:13 11
Liechtenstein  10  1-2-7 2:26  5
Moldavía 10  0-2-8 4:16  2

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
2008:  Riðlakeppni
Leikir í úrslitakeppni EM: 3  0-1-2
Leikir í undankeppni EM:  100  45-17-38
Staða á heimslista: 10

Leiðin á EM
Portúgal-Albanía   0-1
Danmörk-Portúgal   0-1
Portúgal-Armenía   1-0
Portúgal-Serbía   2-1
Armenía-Portúgal   2-3
Albanía-Portúgal   0-1
Portúgal-Danmörk   1-0
Serbía-Portúgal   1-2

Portúgal 8  7-0-1   11:5 21
Albanía 8  4-2-2   10:5 14
Danmörk 8  3-3-2    8:5  12
Serbía 8  2-1-5 8:13  4
Armenía 8  0-2-6  5:14  2

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

Leiðin á EM
Ísland-Tyrkland   3-0
Lettland-Ísland   0-3
Ísland-Holland   2-0
Tékkland-Ísland   2-1
Kasakstan-Ísland   0-3
Ísland-Tékkland   2-1
Holland-Ísland   0-1
Ísland-Kasakstan   0-0
Ísland-Lettland   2-2
Tyrkland-Ísland   1-0

Tékkland   10  7-1-2  24:9  22
Ísland  10  6-2-2  17:6 20
Tyrkland 10  5-3-2 14:9 18
Holland 10  4-1-5  17:14 13
Kasakstan 10  1-2-7  7:18  5
Lettland 10  0-5-5 6:19  5

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM
Hafa ekki verið með áður

Leikir í úrslitakeppni EM:  0  0-0-0
Leikir í undankeppni EM:  96  24-17-55
Staða á heimslista: 34

Leiðin á EM
Ungverjaland-N-Írland   1-2
Rúmenía-Ungverjaland   1-1
Færeyjar-Ungverjaland   0-1
Ungverjaland-Finnland   1-0
Ungverjaland-Grikkland   0-0
Finnland-Ungverjaland   0-1
Ungverjaland-Rúmenía   0-0
N-Írland-Ungverjaland   1-1
Ungverjaland-Færeyjar   2-1
Grikkland-Ungverjaland   4-3

N-Írland  10  6-3-1 16:8 21
Rúmenía  10  5-5-0 11:2 20
Ungverjaland 10  4-4-2   11:9 16
Finnland  10  3-3-4   9:10 12
Færeyjar  10  2-0-8   6:17  6
Grikkland  10  1-3-6   7:14  6

Umspil
Noregur-Ungverjaland 0-1
Ungverjaland-Noregur 2-1

Fyrri árangur í úrslitakeppni EM

1960: 8-liða úrslit

1984: Undanúrslit

1996: 8-liða úrslit

1964: 3. sæti

2000: Undanúrslit

2004: 2. sæti

2008: 8-liða úrslit

1968: 8-liða úrslit

2012: Undanúrslit

1972: Undanúrslit
Leikir í úrslitakeppni EM: 28  15-5-8
Leikir í undankeppni EM:  107  61-24-22
Staða á heimslista: 8 Leikir í úrslitakeppni EM: 11  5-2-4

Leikir í undankeppni EM: 121  52-26-43
Staða á heimslista: 20

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Hannes Þór Halldórsson 32 0  Bodø/Glimt
2 Birkir Már Sævarsson 56 0  Hammarby IF
3 Haukur Heiðar Hauksson 6 0  AIK
4 Hjörtur Hermannsson 2 0  IFK Göteborg
5 Sverrir Ingi Ingason 4 1  Lokeren
6 Ragnar Sigurðsson 54 1  Krasnodar
7 Jóhann Berg Guðmundsson 45 5  Charlton Athletic
8 Birkir Bjarnason 46 6  Basel
9 Kolbeinn Sigþórsson 37 19  Nantes
10 Gylfi Sigurðsson 37 12  Swansea City
11 Alfreð Finnbogason 32 7  FC Augsburg
12 Ögmundur Kristinsson 10 0  Hammarby IF
13 Ingvar Jónsson 4 0  Sandefjord
14 Kári Árnason 47 2  Malmö FF
15 Jón Daði Böðvarsson 20 1  1. FC Kaiserslautern
16 Rúnar Már Sigurjónsson 9 1  GIF Sundsvall
17 Aron Gunnarsson (capt.) 57 2  Cardiff City
18 Theódór Elmar Bjarnason 25 0  AGF
19 Hörður Björgvin Magnússon 3 0  Cesena
20 Emil Hallfreðsson 52 1  Udinese
21 Arnór Ingvi Traustason 6 3  IFK Norrköping
22 Eiður Guðjohnsen 84 25  Molde FK
23 Ari Freyr Skúlason 37 0  OB
Þjálfarar: Heimir Hallgrímsson & Lars Lagerbäck

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Robert Almer 28 0  Austria Wien
2 György Garics 41 2  Darmstadt 98
3 Aleksandar Dragovic 47 1  Dynamo Kyiv
4 Martin Hinteregger 14 0  Borussia Mönchengl.

5 Christian Fuchs (capt.) 75 1  Leicester City
6 Stefan Ilsanker 16 0  RB Leipzig
7 Marko Arnautovic 52 11  Stoke City
8 David Alaba 46 11  Bayern Munich
9 Rubin Okotie 17 2  1860 München
10 Zlatko Junuzovic 48 7  Werder Bremen
11 Martin Harnik 58 14  VfB Stuttgart
12 Heinz Lindner 8 0  Eintracht Frankfurt
13 Markus Suttner 16 0  Ingolstadt 04
14 Julian Baumgartlinger 45 1  Mainz 05
15 Sebastian Prödl 57 4  Watford
16 Kevin Wimmer 3 0  Tottenham Hotspur
17 Florian Klein 37 0  VfB Stuttgart
18 Alessandro Schöpf 4 1  Schalke 04
19 Lukas Hinterseer 10 0  Ingolstadt 04
20 Marcel Sabitzer 18 3  RB Leipzig
21 Marc Janko 54 26  Basel
22 Jakob Jantscher 22 1  Luzern
23 Ramazan Özcan 7 0  Ingolstadt 04
Þjálfari: Marcel Koller

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Gábor Király 102 0  Haladás
2 Ádám Lang 10 0  Videoton
3 Mihály Korhut 4 0  Debrecen
4 Tamás Kádár 29 0  Lech Poznan
5 Attila Fiola 14 0  Puskás Akadémia
6 Ákos Elek 38 1  Diósgyori VTK
7 Balázs Dzsudzsák (capt.) 77 18  Bursaspor
8 Ádám Nagy 7 0  Ferencváros
9 Ádám Szalai 31 8  Hannover 96
10 Zoltán Gera 88 24  Ferencváros
11 Krisztián Németh 24 3  Al-Gharafa
12 Dénes Dibusz 4 0  Ferencváros
13 Dániel Böde 12 4  Ferencváros
14 Gergo Lovrencsics 11 1  Lech Poznan
15 László Kleinheisler 4 1  Werder Bremen
16 Ádám Pintér 20 0  Ferencváros
17 Nemanja Nikolic 18 3  Legia Warsaw
18 Zoltán Stieber 11 2  1. FC Nürnberg
19 Tamás Priskin 55 17  Slovan Bratislava
20 Richárd Guzmics 13 1  Wisła Kraków
21 Barnabás Bese 0 0  MTK Budapest
22 Péter Gulácsi 3 0  RB Leipzig
23 Roland Juhász 91 6  Videoton
Þjálfari: Bernd Storck

Leikmannahópur
# Leikmaður Leikir Mörk Lið

1 Rui Patrício 43 0  Sporting CP
2 Bruno Alves 84 10  Fenerbahçe
3 Pepe 70 3  Real Madrid
4 José Fonte 10 0  Southampton
5 Raphaël Guerreiro 6 2  Lorient
6 Ricardo Carvalho 84 5  Monaco
7 Cristiano Ronaldo (capt.) 125 56  Real Madrid
8 João Moutinho 82 4  Monaco
9 Éder 24 2  Lille
10 João Mário 9 0  Sporting CP
11 Vieirinha 20 1  VfL Wolfsburg
12 Anthony Lopes 4 0  Lyon
13 Danilo 10 0  Porto
14 William Carvalho 18 0  Sporting CP
15 André Gomes 6 0  Valencia
16 Renato Sanches 3 0  Benfica
17 Nani 94 18  Fenerbahçe
18 Rafa Silva 7 0  Braga
19 Eliseu 15 1  Benfica
20 Ricardo Quaresma 48 5  Besiktas
21 Cédric Soares 10 0  Southampton
22 Eduardo 35 0  Dinamo Zagreb
23 Adrien Silva 8 0  Sporting CP
Þjálfari: Fernando Santos

Bjarni Fel: Þessi riðill skiptir öllu 
máli á þessu EMmóti. Ég vona að 
Íslendingar verði búnir að ná vopnum 
sínum fyrir leikina og nái upp sama 
baráttukraftinum sem þeir höfðu í 
undankeppninni. Þeir ná að komast 
upp úr riðlinum og í 16liða úrslitin, 
hafa alla burði til þess. Að öllum 
líkindum fara Ungverjar heim. En það 
gæti snúist við og Ungverjar vinni 
Austurríki.

Dóri í Tólfunni: Auðvitað er þetta besti 
riðillinn. Og sá langskemmtilegasti 
í alla staði. Þvílík veisla! Tveir 
sigurvegarar riðla í undankeppninni, 
bæði Portúgal og Austurríki unnu 
sína riðla. Ungverjaland þurfti 
umspilsleiki til að komast í lokamótið. 
Bæði styrkleikaröðun FIFA og UEFA 
eru sammála í að raða þessu svona: 
Portúgal, Austurríki, Ungverjaland 
og Ísland. En okkur er sléttsama um 
svoleiðis. Ísland er ekkert mætt til 
Frakklands til að skoða túristastaði og 
versla í fríhöfninni. Ísland er ekkert á 
svæðinu bara til að vera með. Ísland er 
mætt til að gera eitthvað stórkostlegt! 
Ísland ætlar upp úr þessum riðli, 
það er bara einfaldlega þannig. 

Ronaldo er eitthvað tæpur, spilaði 120 
mínútna úrslitaleik í meistaradeildinni 
hálfmeiddur. Mögulega mun hann 
spila sig í gegnum einhver meiðsli og 
þá gætum við séð hann svipaðan og á 
HM 2014 þar sem hann var skugginn 
af sjálfum sér. Ekki það, skugginn af 
Ronaldo er hættulegri en flestir aðrir 
knattspyrnumenn svo hann er alltaf 
varasamur. En 100% Ronaldo getur 
gert hluti á knattspyrnuvellinum sem 
enginn annar leikur eftir svo það gæti 
munað um minna. Austurríkismenn eru 
hættulegir en við vonum að Ungverjar 
verði bara sultuslakir og mættir til að 
kíkja á Eiffelturninn og þess háttar 
frekar en að spila knattspyrnu.

Eiki Einars: Þá er það riðillinn okkar. 
Þýðir nokkuð annað en að vera 
bjartsýnn? Ísland getur unnið öll þessi 
lið á góðum degi. Fyrsta verkefni 
strákanna á mótinu er að ná því 
markmiði að komast upp úr riðlinum. 
Svo lítur það þannig út að það yrði 
mjög álitlegur kostur að lenda í öðru 
sætinu uppá framhaldið, því það bíður 
uppá leik gegn liði í öðru sæti í Briðli, 
sem getur verið Slóvakía, Wales eða 
Rússland. Ég er á því að Ungverjar séu 

með slakasta liðið í riðlinum. Á móti 
kemur hvort sterkasta liðið sé endilega 
Portúgal? Spurning hvort þeir séu 
svolítið ofmetnir vegna Ronaldos? En 
hver veit, þetta eru bara hugrenningar. 
Austurríkismenn eru mjög sterkir og 
verður erfitt að eiga við þá, eru jafnvel 
erfiðasti andstæðingurinn fyrir okkar 
menn. Það er mjög heppilegt að fá að 
spila við Portúgal í fyrsta leik, ef við 
náum að koma þeim á óvart og hafa 
sigur í leiknum sem er opnunarleikur 
beggja liða á mótinu. En fyrsti leikurinn 
hverju sinni er alltaf svolítið öðruvísi 
og bíður því uppá ýmsa möguleika. Nú 
er bara að hafa trú á þessu; strákar, þið 
getið þetta! Við förum upp úr þessum 
riðli og ekkert annað!

Hallur Hallsson: Portúgal stendur og 
fellur með Ronaldo, alveg eins og Ísland 
með Gylfa Sigurðssyni. Ísland þarf að 
slá í klárinn, liðið hefur verið að leika 
illa. Ég ætla samt að spá okkur góðu 
gengi, betra gengi en þú lesandi góður 
getur látið þig dreyma. En af hverju 
ekki ... hver hefði trúað því að Ísland 
yrði ofar Hollandi í undankepppninni; 
Hollandi sem var í undanúrslitum HM í 
Brasilíu fyrir tveimur árum. 

Kristján Þorvaldsson: Portúgalar 
eru sjálfkrafa sigurvegarar í þessum 
riðli. Ungverjar hafa sitt fram. Þriðja 
lið fer ekki áfram úr þessum riðli. 
Íslendingar áttu sannarlega möguleika. 
Ágætisbyrjun á stórmóti. Svolítil Sigur
Rós. Kemur næst.

Lára Ómars: Þetta er að sjálfsögðu 
fyrir okkur Íslendinga aðalriðillinn og 
sá sem okkur þykir mest spennandi. 
Það er ekki með nokkru móti hægt að 
spá því að Ísland tapi leik í riðlinum, 
svoleiðis gerir maður bara ekki. Það 
þýðir náttúrlega að við komumst áfram 
eftir frækilegt jafntefli við Portúgal og 
sigur á Ungverjalandi. Portúgal verður 
efst í riðlinum, Ronaldo blómstrar 
og liðið sýnir heimsklassafótbolta. 
Litla liðið, undrið frá Íslandi, lendir 
í 2. sæti eftir tvö jafntefli og sigur 
gegn Ungverjalandi og vekur um leið 
mikla athygli í fjölmiðlum. Það verða 
allir að tala um Víkingaundrið frá 
eldfjallaeyjunni. Stuðningsmönnum 
liðsins fjölgar til muna við þetta og fólk, 
hvaðanæva úr heiminum, fer að kyrja 
„Áfram Ísland“. Aðeins tvö lið komast 
áfram, Portúgal og Ísland.

Spekingarnir spá í F-riðil

Bjarni Felixson Dóri í Tólfunni Eiki Einars Hallur Hallsson Kristján Þorvaldsson Lára Ómarsdóttir

FÍNAR AUGLÝSINGAVÖRUR

FLOTTUSTU BÚNINGARNIR 

ERU FRAMLEIDDIR MEÐ 

HÁTÆKNI Í BRAUTARHOLTI

www.henson.is    •    henson@henson.is    •    Sími: 562 6464

HÁRBÖND

BUFF

MINIBÚNINGAR

FÁNAR OG VEIFUR

SÉRHÖNNUÐ
BINDI

HENSON - TÓLFU LÍNAN ER TIL SÖLU Í HEIMKAUPUM, 
ÚTILÍF, PENNANUM-EYMUNDSSON OG 10/11

EKKERT 

LÁGMARK!

ÞÚ RÆÐUR

FJÖLDANUM

STÓRKOST-LEGA AUKIÐÚRVAL ÁHENSON.IS

BÍLAFÁNAR

TREFLAR & SAMSETTAR TREYJUR
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1960
8-liða úrslit
Frakkland-Austurríki 5-2
Austurríki-Frakkland 2-4
Portúgal-Júgóslavía 2-1
Júgóslavía-Portúgal 5-1
Spánn-Sovétríkin Aflýst
Sovétríkin-Spánn Aflýst
Rúmenía-Tékkóslavakía 0-2
Tékkóslavakía-Rúmenía 3-0

Undanúrslit
Tékkóslavakía-Sovétríkin 0-3
Frakkland-Júgóslavía 4-5

Brons
Tékkóslavakía-Frakkland 2-0

Úrslitaleikur
Sovétríkin-Júgóslavía 2-1

1964
8-liða úrslit
Lúxemborg-Danmörk 3-3
Danmörk-Lúxemborg 2-2
Spánn-Írland 5-1
Írland-Spánn 0-2
Frakkland-Ungverjaland 1-3
Ungverjaland-Frakkland 2-1
Svíþjóð-Sovétríkin 1-1
Sovétríkin-Svíþjóð 3-1

Undanúrslit
Danmörk-Sovétríkin 0-3
Spánn-Ungverjaland 2-1

Brons
Ungverjaland-Danmörk 3-1
Úrslitaleikur
Spánn-Sovétríkin 2-1

1968
8-liða úrslit
England-Spánn 1-0
Spánn-England 1-2
Búlgaría-Ítalía 3-2
Ítalía-Búlgaría 2-0
Frakkland-Júgóslavía 1-1
Júgóslavía-Frakkland 5-1
Ungverjaland-Sovétríkin 2-0
Sovétríkin-Ungverjaland 3-0

Undanúrslit
Ítalía-Sovétríkin  0-0
Ítalía vann á hlutkesti
Júgóslavía-England  1-0

Brons
England-Sovétríkin  2-0

Úrslitaleikur
Ítalía-Júgóslavía  1-1

Nýr leikur
Ítalía-Júgóslavía  2-0

1972
8-liða úrslit
England-V-Þýskaland 1-3
V-Þýskaland-England 0-0
Ungverjaland-Rúmenía 1-1
Rúmenía-Ungverjaland 2-2

Nýr leikur
Ungverjaland-Rúmenía 2-1
Ítalía-Belgía 0-0
Belgía-Ítalía 2-1
Júgóslavía-Sovétríkin 0-0
Sovétríkin-Júgóslavía 3-0

Undanúrslit
Ungverjaland-Sovétríkin 0-1
Belgía-V-Þýskaland 1-2

Brons
Ungverjaland-Belgía 1-2

Úrslitaleikur
V-Þýskaland-Sovétríkin 3-0

1976
8-liða
Spánn-V-Þýskaland 1-1
V-Þýskaland-Spánn 2-0
Tékkóslavakía-Sovétríkin 2-0
Sovétríkin-Tékkóslavakía 2-2
Júgóslavía-Wales 2-0
Wales-Júgóslavía 1-1
Holland-Belgía 5-0
Belgía-Holland 1-2

Undanúrslit
Júgóslavía-V-Þýskaland 2-4
Tékkóslavakía-Holland 3-1

Brons
Holland-Júgóslavía 3-2

Úrslitaleikur
Tékkóslavakía-V-Þýskal.  2-2
Vítaspyrnukeppni: 5-3

1980
A-riðill
Tékkóslavakía-V-Þýskal. 0-1
Holland-Grikkland 1-0
V-Þýskaland-Holland 3-2
Grikkland-Tékkóslavakía 1-3
Holland-Tékkóslavakía 1-1
Grikkland-V-Þýskaland 0-0

V-Þýskaland 3  2-1-0 4:2 5
Tékkóslavakía   3  1-1-1 4:3 3
Holland  3  1-1-1 4:4 3
Grikkland 3  0-1-2  1:4 1

B-riðill
Belgía-England 1-1
Spánn-Ítalía 0-0
Belgía-Spánn 2-1
England-Ítalía 0-1
Spánn-England 1-2
Ítalía-Belgía 0-0

Belgía  3  1-2-0   2:1 4
Ítalía  3  1-2-0   1:0 4
England  3  1-1-1   3:3 3
Spánn  3  0-1-2   2:4 1

Saga úrslitakeppni EM frá upphafi
Brons
Tékkóslavakía-Ítalía 1-1
Vítaspyrnukeppni 9-8

Úrslitaleikur
Belgía-V-Þýskaland 1-2

1984
A-riðill
Frakkland-Danmörk 1-0
Belgía-Júgóslavía 2-0
Frakkland-Belgía 5-0
Danmörk-Júgóslavía 5-0
Frakkland-Júgóslavía 3-2
Danmörk-Belgía 3-2

Frakkland  3  3-0-0   9:2 6
Danmörk  3  2-0-1   8:3 4
Belgía  3  1-0-2   4:8 2
Júgóslavía  3  0-0-3   2:1 0 0

B-riðill
V-Þýskaland-Portúgal 0-0
Rúmenía-Spánn 1-1
V-Þýskaland-Rúmenía 2-1
Portúgal-Spánn 1-1
V-Þýskaland-Spánn 0-1
Portúgal-Rúmenía 1-0

Spánn  3  1-2-0   3:2 4
Portúgal  3  1-2-0   2:1 4
V-Þýskaland  3  1-1-1   2:2 3
Rúmenía  3  0-1-2   2:4 1

Undanúrslit
Frakkland-Portúgal 3-2
Danmörk-Spánn 1-1
Vítaspyrnukeppni 5-4
Úrslitaleikur
Frakkland-Spánn 2-0

1988
A-riðill
V-Þýskaland-Ítalía 1-1
Danmörk-Spánn 2-3
V-Þýskaland-Danmörk 2-0
Ítalía-Spánn 1-0
V-Þýskaland-Spánn 2-0
Ítalía-Danmörk 2-0

V-Þýskaland  3  2-1-0   5:1 5
Ítalía  3  2-1-0   4:1 5
Spánn  3  1-0-2   3:5 2
Danmörk  3  0-0-3   2:7 0

B-riðill
England-Írland 0-1
Holland-Sovétríkin 0-1
England-Holland 1-3
Írland-Sovétríkin 1-1
England-Sovétríkin 1-3
Írland-Holland 0-1

Sovétríkin  3  2-1-0   5:2 5
Holland  3  2-1-0   4:2 4
Írland  3  1-1-1   2:2 3
England  3  0-0-3   2:7 0

Undanúrslit
V-Þýskaland-Holland 1-2
Sovétríkin-Ítalía 2-0
Úrslitaleikur
Sovétríkin-Holland 0-2

1992
A-riðill
Svíþjóð-Frakkland 1-1
Danmörk-England 0-0
Frakkland-England 0-0
Svíþjóð-Danmörk 1-0
Svíþjóð-England 2-1
Frakkland-Danmörk 1-2

Svíþjóð  3  2-1-0   4:2 5
Danmörk  3  1-1-1   2:2 3
Frakkland  3  0-2-1   2:3 2
England  3  0-2-1   1:2 2

Saga úrslitakeppni EM frá upphafi
B-riðill
Holland-Skotland 1-0
Samveldin-Þýskaland 1-1
Skotland-Þýskaland 0-2
Holland-Samveldin 0-0
Holland-Þýskaland 3-1
Skotland-Samveldin 3-0

Holland  3  2-1-0   4:1 5
Þýskaland  3  1-1-1   4:4 3
Skotland  3  1-0-2   3:3 2
Samveldin  3  0-1-2   1:4 2

Undanúrslit
Svíþjóð-Þýskaland 2-3
Holland-Danmörk 2-2
Vítaspyrnukeppni   4-5

Úrslitaleikur
Danmörk-Þýskaland 2-0

1996
A-riðill
England-Sviss 1-1
Holland-Skotland 0-0
Sviss-Holland 0-2
Skotland-England 0-2
Skotland-Sviss 1-0
Holland-England 1-4

England  3  2-1-0   7:2 7
Holland  3  1-1-1   3:4 4
Skotland  3  1-1-1   1:2 4
Sviss   3  0-1-2   1:4 1

B-riðill
Spánn-Búlgaría 1-1
Rúmenía-Frakkland 0-1
Búlgaría-Rúmenía 1-0
Frakkland-Spánn 1-1
Frakkland-Búlgaría 3-1
Rúmenía-Spánn 1-2

Frakkland  3  2-1-0   5:2 7
Spánn   3  1-2-0   4:3 5
Búlgaría  3  1-1-1   3:4 4
Rúmenía  3  0-0-3   1:4 0
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C-riðill
Þýskaland-Tékkland 2-0
Ítalía-Rússland 2-1
Tékkland-Ítalía 2-1
Rússland-Þýskaland 0-3
Rússland-Tékkland 3-3
Ítalía-Þýskaland 0-0

Þýskaland  3  2-1-0   5:0 7
Tékkland  3  1-1-1   5:6 4
Ítalía   3  1-1-1   3:3 4
Rússland  3  0-1-2   4:8 1

D-riðill
Danmörk-Portúgal 1-1
Tyrkland-Króatía 0-1
Portúgal-Tyrkland 1-0
Króatía-Danmörk 3-0
Króatía-Portúgal 0-3
Tyrkland-Danmörk 0-3

Portúgal  3  2-1-0   5:3 7
Króatía  3  2-0-1   4:3 6
Danmörk  3  1-1-1   4:4 4
Tyrkland  3  0-0-3   0:5 0

8-liða úrslit
Spánn-England 0-0
Vítaspyrnukeppni  2-4
Frakkland-Holland 0-0
Vítaspyrnukeppni 5-4
Þýskaland-Króatía 2-1
Tékkland-Portúgal 1-0

Undanúrslit
Frakkland-Tékkland 0-0
Vítaspyrnukeppni  5-6
Þýskaland-England 1-1
Vítaspyrnukeppni 6-5

Úrslitaleikur
Tékkland-Þýskaland 1-2

2000
A-riðill
Þýskaland-Rúmenía 1-1
Portúgal-England 3-2
Rúmenía-Portúgal 0-1
England-Þýskaland 1-0
England-Rúmenía 2-3
Portúgal-Þýskaland 3-0

Portúgal  3  3-0-0   7:2 9
Rúmenía  3  1-1-1   4:4 4
England  3  1-0-2   5:6 3
Þýskaland  3  0-1-2   1:5 1

B-riðill
Belgía-Svíþjóð 2-1
Tyrkland-Ítalía 1-2
Ítalía-Belgía 2-0
Svíþjóð-Tyrkland 0-0
Tyrkland-Belgía 2-0
Ítalía-Svíþjóð 2-1

Ítalía  3  3-0-0   6:2 9
Tyrkland  3  1-1-1   3:2 4
Belgía  3  1-0-2   2:5 3
Svíþjóð 3  0-1-2   2:4 1

C-riðill
Spánn-Noregur 0-1
Júgóslavía-Slóvenía 3-3
Slóvenía-Spánn 1-2
Noregur-Júgóslavía 0-1
Júgóslavía-Spánn 3-4
Slóvenía-Noregur 0-0

Spánn  3  2-0-1   6:5 6
Júgóslavía  3  1-1-1   7:7 4
Noregur  3  1-1-1   1:1 4
Slóvenía  3  0-2-1   4:5 2

D-riðill
Frakkland-Danmörk 3-0
Holland-Tékkland 1-0
Tékkland-Frakkland 1-2
Danmörk-Holland 0-3
Danmörk-Tékkland 0-2
Frakkland-Holland 2-3

Holland  3  3-0-0  7:2 9
Frakkland  3  2-0-1   7:4 6
Tékkland 3  1-0-2   3:3 3
Danmörk  3  0-0-3   0:8 0

8-liða úrslit
Tyrkland-Portúgal 0-2
Ítalía-Rúmenía 2-0
Holland-Júgóslavía 6-1
Spánn-Frakkland 1-2

Undanúrslit
Frakkland-Portúgal 2-1
Ítalía-Holland 0-0
Vítaspyrnukeppni  3-1

Úrslitaleikur
Frakkland-Ítalía 2-1

2004
A-riðill
Portúgal-Grikkland 1-2
Spánn-Rússland 1-0
Grikkland-Spánn 1-1
Rússland-Portúgal 0-2
Spánn-Portúgal 0-1
Rússland-Grikkland 2-1

Portúgal  3  2-0-1   4:2 6
Grikkland  3  1-1-1   4:4 4
Spánn  3  1-1-1   2:2 4
Rússland  3  1-0-2   2:4 3

B-riðill
Sviss-Króatía  0-0
Frakkland-England  2-1
England-Sviss  3-0
Króatía-Frakkland  2-2
Sviss-Frakkland  1-3
Króatía-England  2-4

Frakkland  3  2-1-0   7:4 7
England  3  2-0-1   8:4 6
Króatía  3  0-2-1   4:6 2
Sviss  3  0-1-2   1:6 1

C-riðill
Danmörk-Ítalía 0-0
Svíþjóð-Búlgaría 5-0
Búlgaría-Danmörk 0-2
Ítalía-Svíþjóð 1-1
Ítalía-Búlgaría 2-1
Danmörk-Svíþjóð 2-2

Svíþjóð  3  1-2-0   8:3 5
Danmörk  3  1-2-0   4:2 5
Ítalía  3  1-2-0   3:2 5
Búlgaría  3  0-0-3   1:9 0

D-riðill
Tékkland-Lettland 2-1
Þýskaland-Holland 1-1
Lettland-Þýskaland 0-0
Holland-Tékkland 2-3
Holland-Lettland 3-0
Þýskaland-Tékkland 1-2

Tékkland  3  3-0-0   7:4 9
Holland  3  1-1-1   6:4 4
Þýskaland  3  0-2-1   2:3 2

Saga úrslitakeppni EM frá upphafi
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Lettland  3  0-1-2   1:5 1

8-liða úrslit
Portúgal-England 2-2
Vítaspyrnukeppni   6-5
Frakkland-Grikkland 0-1
Svíþjóð-Holland 0-0
Vítaspyrnukeppni   4-5
Tékkland-Danmörk 3-0

Undanúrslit
Portúgal-Holland 2-1
Grikkland-Tékkland 1-0
Úrslitaleikur
Portúgal-Grikkland 0-1

2008
A-riðill
Sviss-Tékkland 0-1
Portúgal-Tyrkland 2-0
Tékkland-Portúgal 1-3
Sviss-Tyrkland 1-2
Sviss-Portúgal 2-0
Tyrkland-Tékkland 3-2

Portúgal  3  2-0-1   5:3 6
Tyrkland  3  2-0-1   5:5 6
Tékkland  3  1-0-2   4:6 3
Sviss  3  1-0-2   3:3 3

B-riðill
Austurríki-Króatía 0-1
Þýskaland-Pólland 2-0
Króatía-Þýskaland 2-1
Austurríki-Pólland 1-1
Austurríki-Þýskaland 0-1
Pólland-Króatía 0-1

Króatía  3  3-0-0 4:1 9
Þýskaland 3  2-0-1   4:2 6
Austurríki  3  0-1-2   1:3 1
Pólland  3  0-1-2   1:4 1

C-riðill
Rúmenía-Frakkland 0-0
Holland-Ítalía 3-0
Ítalía-Rúmenía 1-1

Holland-Frakkland 4-1
Holland-Rúmenía 2-0
Frakkland-Ítalía 0-2

Holland  3  3-0-0   9:1 9
Ítalía  3  1-1-1   3:4 4
Rúmenía  3  0-2-1   1:3 2
Frakkland  3  0-1-2   1:6 1

D-riðill
Spánn-Rússland 4-1
Grikkland-Svíþjóð 0-2
Svíþjóð-Spánn 1-2
Grikkland-Rússland 0-1
Grikkland-Spánn 1-2
Rússland-Svíþjóð 2-0

Spánn 3  3-0-0   8:3 9
Rússland 3  2-0-1   4:4 6
Svíþjóð  3  1-0-2   3:4 3
Grikkland 3  0-0-3   1:5 0

8-liða úrslit
Portúgal-Þýskaland 2-3
Króatía-Tyrkland 1-1
Vítaspyrnukeppni   1-3
Spánn-Ítalía 0-0
Vítaspyrnukeppni   4-2
Holland-Rússland 1-3

Undanúrslit
Þýskaland-Tyrkland 3-2
Rússland-Spánn 0-3

Úrslitaleikur
Þýskaland-Spánn 0-1

2012
A-riðill
Pólland-Grikkland 1-1
Rússland-Tékkland 4-1
Grikkland-Tékkland 1-2
Pólland-Rússland 1-1
Grikkland-Rússland 1-0
Tékkland-Pólland 1-0

Tékkland  3  2-0-1   4:5 6
Grikkland  3  1-1-1   3:3 4

Rússland  3  1-1-1   5:3 4
Pólland  3  0-2-1   2:3 2

B-riðill
Holland-Danmörk 0-1
Þýskaland-Portúgal 1-0
Danmörk-Portúgal 2-3
Holland-Þýskaland 1-2
Portúgal-Holland 2-1
Danmörk-Þýskaland 1-2

Þýskaland  3  3-0-0   5:2 9
Portúgal  3  2-0-1   5:4 6
Danmörk  3  1-0-2   4:5 3
Holland 3  0-0-3   2:5 0

C-riðill
Spánn-Ítalía 1-1
Írland-Króatía 1-3
Ítalía-Króatía 1-1
Spánn-Írland 4-0
Króatía-Spánn 0-1
Ítalía-Írland 2-0

Spánn 3  2-1-0   6:1 7
Ítalía 3  1-2-0  4:2 5
Króatía 3  1-1-1   4:3 4
Írland 3  0-0-3   1:9 0

D-riðill
Frakkland-England 1-1
Úkraína-Svíþjóð 2-1
Úkraína-Frakkland 0-2
Svíþjóð-England 2-3
Svíþjóð-Frakkland 2-0
England-Úkraína 1-0

England  3  2-1-0   5:3 7
Frakkland  3  1-1-1   3:3 4
Úkraína  3  1-0-2   2:4 3
Svíþjóð  3  1-0-2   5:5 3

8-liða úrslit
Tékkland-Portúgal 0-1
Þýskaland-Grikkland 4-2
Spánn-Frakkland 2-0
England-Ítalía 0-0
Vítaspyrnukeppni   2-4

Undanúrslit
Portúgal-Spánn 0-0
Vítaspyrnukeppni   2-4
Þýskaland-Ítalía 1-2
Úrslitaleikur
Spánn-Ítalía 4-0

Saga úrslitakeppni EM frá upphafi

Þú færð EM boltana á adidas.is
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Spekingarnir spá í framvindu mála
Bjarni Fel
16-liða úrslit
Leikur 1: 2A - 2C 
Sviss - Pólland  
Svisslendingar 
vinna þennan leik í 
framlengingu.

Leikur 2: 1D - 3E Spánn - Svíþjóð 
Hérna springa Svíarnir og Spánverjarnir 
vinna. Svíarnir þreyttir eftir erfiða 
riðlakeppni.

Leikur 3: 1B - 3C England - Úkraína  
Englendingar vinna þennan leik. Eru 
enn í stuði á þessu móti.

Leikur 4: 1F - 2E Portúgal - Belgía  
Þessi viðureign verður löng og ströng, 
það má ekki á milli þessara liða sjá. 
Úrslitin ráðast í framlengingu eða 
vítaspyrnukeppni þar sem Belgarnir 
hrósa sigri.

Leikur 5: 1A - 3D Frakkland - Króatía 
Við þurfum ekki að hafa mörg orð 
um þennan leik, Frakkar halda áfram 
sigurgöngu sinni.

Leikur 6: 2B - 2F Rússland - Austurríki 
Þetta verður mikil og hörð rimma, 
en Austurríkismenn hafa betur í 
framlengingu.

Leikur 7: 1C - 3F Þýskaland - Ísland 
Þetta er skemmtilegasta viðureign 
16liða úrslitanna. Það má með sanni 
segja að þarna mætast stálin stinn! En 
Þjóðverjarnir ná að hafa þetta og leggja 
okkur að velli að lokum.

Leikur 8: 1E - 2D Ítalía - Tékkland  
Þarna er varnarleikur Ítala sem ræður 
úrslitum og tryggir þeim sigur gegn 
Tékkum.

8-liða úrslit
Leikur 1: Sviss - Spánn  
Spánverjar halda sigurgöngu sinni 
áfram, eru með miklu meiri breidd 
heldur en Sviss, og það ræður úrslitum.

Leikur 2: England - Belgía  
Hvað gera Englendingar núna? Þetta 
verður hörku viðureign og úrslitin 
ráðast ekki fyrr en í vítaspyrnukeppni. 
Þar tapa Englendingar að venju. Belgar 
komnir í undanúrslit.

Leikur 3: Þýskaland - Ítalía  
Þetta er stærsta viðureign 8liða 
úrslitanna. Ríkjandi heimsmeistarar 
Þjóðverja hafa heppnina með sér og 
vinna nauman sigur.

Leikur 4: Frakkland - Austurríki  
Frakkar heppnir að fá Austurríkismenn 
í 8liða úrslitum og vinna öruggan 
heimasigur.

Undanúrslit
Leikur 1: Spánn - Belgía  
Þarna ræður styrkleikalisti FIFA engu 
og Spánverjar sigra. Belgar mega samt 
vel við una, hafa átt gott mót.

Leikur 2: Frakkland - Þýskaland  
Þessi lið að mætast einu sinni enn á 
stórmóti. Það er engin leið að ráða 
fyrir um úrslit þessa leiks og ætla því 
að kasta evru uppá það og sýnist mér 
hlutur Þjóðverja koma upp.

Úrslitaleikur
Þýskaland - Spánn  
Ég er að gæla við það að Spánvrjar hrósi 
sigri á þriðja EMmótinu í röð. En ég 
held að Þjóðverjarnir komi í veg fyrir 
það og vinni mjög nauman sigur og 
verði Evrópumeistarar.

Dóri í 
Tólfunni 
16-liða úrslit
Leikur 1: 2A – 2C 
Sviss – Pólland
Hmm, áhugaverð 
viðureign. Segi að 
það sem skilji á milli 

liðanna verði Robert Lewandowski. 
Hann er orðinn nokkuð vanur því að 
vera þessi xfaktor sem lið þurfa til 
að vinna leiki. Hann reddar þessu og 
Pólland fer áfram. 21 fyrir Pólland, 
mögulega í framlengingu.

Leikur 2: 1D- 3F Spánn – Ísland
Stór slagur. Líklega of stór. Skemmtilegt 
að mæta Evrópumeisturunum á 
þessu stóra sviði en meira að segja í 
bjartsýnustu draumum mínum get ég 
ekki með góðu móti spáð íslenskum 
sigri í þessari viðureign, því miður. En 
segjum að þetta verði hetjuleg barátta 
samt sem áður og Spánverjarnir þurfi 
framlengingu til að sigra. 11 eftir 90 
mínútur og 21 eftir framlengingu.

Leikur 3: 1B - 3D England – Tyrkland
England dettur aftur í ósannfærandi 
spilamennsku en eru heppnir að 
andstæðingurinn er ekki sterkari (samt 
ekki eintóm heppni, græddu auðvitað á að 
vinna sinn riðil). Vinna þennan leik, 10.

Leikur 4: 1F – 2E Portúgal – Svíþjóð
Þetta er afskaplega áhugaverð 
viðureign. Ronaldo gegn Zlatan, 
endurtekningin á umspilsleiknum 
fyrir HM 2014. Hvor er í betra 
formi? Hvor á meira bensín eftir á 
tanknum? Sé þennan leik alveg fara í 
vítaspyrnukeppni. Bæði lið gætu unnið 
og það mun líklega ekki muna miklu en 
ég tippa á að Portúgal hafi þetta í vító.

Leikur 5: 1A - 3C Frakkland – N-Írland
Hefði svo verið til í að NorðurÍrland 
væri að fara að rúlla langt í þessu 
móti. En Frakkland elskar að vera á 
heimavelli í stórmótum landsliða. EM 
1984, HM 1998, Álfukeppnin 2003, þetta 
eru allt keppnir sem Frakkland vann á 
heimavelli. Frakkland er því alltaf að 
fara að vinna NorðurÍrland. 30 fyrir 
bláklæddu heimamennina.

Leikur 6: 2B – 2F Rússland – Austurríki
Þarna gætum við séð aðra 
vítaspyrnukeppni. Markalaust eftir 
venjulegan leiktíma og framlengingu. 
Veit ekkert hvor þjóðin er líklegri í 
vítakeppni en það skiptir í raun litlu 
hvort liðið fer áfram því það mun 
tapa fyrir Frakklandi í 8liða úrslitum. 
Giska á að markvörðurinn Igor 
Akinfeev verði lykillinn að sigri Rússa í 
vítaspyrnukeppninni.

Leikur 7: 1C - 3B Þýskaland – Wales
Wales er kannski með Bale en 
Þýskaland er með Þýskaland. Wales 
berst eins og hvalur í þessum leik en 
Þjóðverjarnir eru of sterkir. Müller 
heldur áfram að skora, sá er með annað 
augað á félaga sínum, Lewandowski, 
í keppninni um gullskóinn. Bale nær 
að lauma inn sárabótarmarki seint 
í leiknum en það breytir litlu og 
Þýskaland vinnur, 31.

Leikur 8: 1E – 2D Belgía – Króatía
Önnur áhugaverð viðureign. Króatía 
er með öfluga miðju en Belgía er með 
geggjaða liðsheild. Verður jafnræði 
fyrsta klukkutímann en svo siglir Belgía 
þessu í höfn, 20.

8-liða úrslit
Leikur 1: Pólland – Spánn
Spánverjar taka þetta. Lewandowski 
skorar mögulega eitt í leiknum, bara 
til að halda keppninni spennandi við 
Müller. 31 fyrir Spán.

Leikur 2: England – Portúgal
Miðað við mannskapinn þá ætti 
England að vinna Portúgal. Sérstaklega 
ef Hodgson verður búinn að finna út 
úr því hvernig á að nota hópinn á sem 
skynsamlegastan máta. En ég er bara 
ekkert allt of viss um að hann verði 
það. Held þó að Englendingar séu með 
nægilega öfluga menn til að klára þessa 
viðureign. Þetta fer þó í framlengingu 
og öll enska þjóðin svitnar því meira 
sem nær dregur vítaspyrnukeppni 
þegar einhver ólíkleg hetja stígur 
upp með sigurmarkið undir lok 
framlengingar. Lokastaðan í leiknum 
þá 21.

Leikur 3: Frakkland – Rússland 
Þetta gæti verið búið í hálfleik. 
Frakkland er alltaf að fara að vinna 
þetta. Segjum 32 þar sem Rússland 
skorar síðustu 2 mörkin í lokin. 
Lokatölurnar blekkjandi miðað við 
yfirburði Frakka í leiknum.

Leikur 4: Þýskaland – Belgía 
Virkilega áhugaverður leikur. Þetta 
verður eins og æsispennandi skák. 
Spennustigið verður hátt í þessum 
leik og stuttur þráður í leikmönnum. 
Ef Fellaini verður ekki þegar búinn að 
koma sér í leikbann þá verður hann 
með olnbogana á lofti í þessum leik. 
Það verður yfirvinna hjá dómaranum 
því þessi leikur fer í framlengingu. 
Þjóðverjarnir skora dramatískt 
sigurmark, mögulega umdeilt og jafnvel 
eitthvað vafasamt. 21 fyrir Þýskaland.

Undanúrslit
Leikur 1: Spánn – England
Spánverjar eru of sterkir fyrir 
Englendingana. England kemst þó yfir 
og halda að þeir eigi einhvern séns 
þangað til köld gusa raunveruleikans 
hellist yfir þá og Spánverjar sigla fram 
úr. Endar 31 fyrir Spán.

Leikur 2: Frakkland – Þýskaland
Auðvitað mætast Frakkar og Þjóðverjar. 
Bara ekkert annað sem kemur til greina. 
Þessi lið mættust í 8liða úrslitum á HM 
2014 þar sem Þýskaland hafði betur 
með 1 marki frá Mats Hummels gegn 
engu. Í þetta skiptið er þó Frakkland 
á heimavelli og ef það er eitthvað sem 
franska landsliðið elskar þá er það 
að spila á heimavelli í stórmótum! 
Þetta verður jöfn og stórskemmtileg 
viðureign en Frakkland hefur betur, 10.

Úrslitaleikur
Spánn – Frakkland
Geggjaður úrslitaleikur. Ríkjandi 
Evrópumeistarar gegn gestgjöfunum 
í Frakklandi. Heimavöllurinn lokar 
þessu fyrir Frakkland. Töluverðar líkur 
á framlengingu þó og við gætum alveg 
séð vítaspyrnukeppni. En Frakkland 
stendur uppi sem sigurvegari í lokin, 
enda elska þeir að spila stórmót á 
heimavelli.

Eiki Einars
16-liða úrslit
Leikur 1: 2A - 2C - 
Rúmenía - Pólland
Rúmenía náði að 
komast áfram á 
kostnað Sviss, en 
eru nú komnir á 
endastöð. Pólverjar 

einfaldlega of sterkir fyrir þá og hrósa 
nokkuð léttum sigri 31.

Leikur 2: 1D- 3B,E eða F - Spánn - 
Rússland
Spánverjarnir fá nokkuð greiða leið 
í undanúrslitin, Rússar í 16liða og 
Pólverjar í 8liða. 

Leikur 3: 1B - 3A, C eða D - England - 
Tékkland
Þetta er hörkuleikur, en England nær 
að brjóta fram skínandi góðum leik og 
vinna.

Leikur 4: 1F - 2E - Austurríki - Belgía
Já, Austurríki vann Friðilinn og mætir 
firna sterku liði Belga. Tvísýnn leikur, 
en Belgarnir hafa þetta, og það jafnvel 
ekki fyrr en í vítaspyrnukeppni.

Leikur 5: 1A - 3C, D eða E - Frakkland - 
Svíþjóð
Frakkarnir í bullandi stuði og eru 
Svíarnir engin hindrun.

Leikur 6: 2B - 2F - Slóvakía - Ísland
Mikill baráttuleikur og já, það tekst, 
Ísland er komið 8liða úrslit!

Leikur 7: 1C - 3A, B eða F - Þýskaland - 
Portúgal
Portúgal hefur ekkert í Þjóðverjana sem 
landa öruggum 31 sigri.

Leikur 8: 1E – 2D - Ítalía - Króatía
Leikur sem gæti farið eftir dagsforminu, 
held þó að Ítalía hafi þetta.

8-liða úrslit
Leikur 1: Pólland - Spánn
Spánn er kominn í undanúrslit.

Leikur 2: England - Belgía
Hörkuleikur sem ræðst í vítaspyrnu
keppni. 

Leikur 3: Frakkland - Ísland
Maður spáir aldrei sínum mönnum tapi. 
Þess vegna ætla ég ekki að gera það.

Leikur 4: Þýskaland - Ítalía
Ítalía nær ekki að stöðva Þjóðverjana. 

Undanúrslit
Leikur 1: Spánn - England/Belgía
Hvort sem það verður England eða 
Belgía, þá vinna Spánverjar og komast í 
úrslitaleikinn.

Leikur 2: Frakkland/Ísland - Þýskaland
Það verður spennandi að sjá þennan 
leik.

Úrslitaleikurinn: 
Spánn - Frakkland/Ísland eða 
Þýskaland
Eitt af þessum fjórum liðum verður 
Evrópumeistari.

Hallur 
Hallsson
16-liða úrslit
Leikur 1: 2A - 2C 
Sviss – Þýskaland
Þjóðverjar vinna 
nokkuð sannfærandi 
sigur, þvílík 

óheppni fyrir Svisslendinga að lenda 
á móti Þjóðverjum í hefndarhug. Þeir 
einfaldlega eiga ekki sjens. 

Leikur 2: 1D- 3B Spánn – Rússland
Þó Rússland sé víðfeðmt og fjölmennt 
þá eiga þeir ekkert í Spán að gera, samt 
spila Rússarnir vel en Spánverjar sigra 
með marki David Silva. 

Leikur 3: 1B - 3A England – Rúmenía
Englendingar komast nokkuð 
örugglega áfram, en samt þarf Joe Hart 
að taka á honum stóra sínum, tvisvar 
auk þess að verja víti, 31 sigur þar sem 
Harry Kane skorar tvö og stimplar sig 
rækilega inn. 

Leikur 4: 1F - 2E Ísland – Svíþjóð
Já, góðan daginn. Ísland spila við Svía. 
Það er ekki ráðist á garðinn þar sem 
hann er lægstur. Lars Lagerbäck mætir 
sinni eigin þjóð!!! Viljið þið hafa það 
stærra. Óvæntustu úrslit fótboltans 
eiga sér stað, Íslandi tekst að nýta sér 
vanmat Svía og vinnur 10 með marki, 
jú hvers annars en  Kára Árnasonar úr 

hornspyrnu sex mínútum fyrir leikslok. 
Ísland er umtalaðasta land veraldar. 

Leikur 5: 1A - 3C Frakkland – Úkraína
Þarf ekki að  hafa mörg orð, Frakkar 
vinna slakt lið Úkraínu 30 með marki 
Payets í fyrri hálfleik og svo bæta Pogba 
og Giroud við mörkum.

Leikur 6: 2B - 2F Wales – Austurríki. 
Þetta er tricky leikur því bæði lið hafa 
verið á mikilli uppleið á undanförnum 
árum og engum vafa undirorpið að 
Walesverjar hafa á að skipa besta 
leikmanni vallarins, Gareth Bale, en 
það nægir ekki því breidd vantar og 
Austurríkismenn vinna á seiglu og 
skipulagi. 

Leikur 7: 1C - 3A Pólland – Rúmenía. 
Það þarf vart að taka fram að Pólverjar 
vinna flottan sigur, Lewandowski er á 
allra vörum eftir glæsta þrennu, menn 
líkja honum við hinn mikla van Basten. 
 Leikur 8: 1E  2D Belgía – Tyrkland. 
Ég hef tröllatrú á Belgum, þeir eru 
svakalega flottir, öflugir fram á við og 
miðjan sterk með Hazard og de Bruyne 
í banastuði. Hinn ungi Denyar sem 
fyllir skarð Kompanys er á allra vörum. 
Belgískur sigur, menn tala um að þeir 
geti farið alla leið.

8-liða úrslit
Leikur 1: Þýskaland – Spánn 
Hafið þið vitað annað eins; 
heimsmeistarar Þýskalands 2014 
mæta heimsmeisturum Spánar 
2010 og ríkjandi Evrópumeisturum. 
Sannkallaður tröllaslagur. En satt best 
að segja hafa Þjóðverjar ekki verið 
sannfærandi og Iniesta skorar eina mark 
leiksins, sannkölluð þjóðhátíð á Spáni. 

Leikur 2: England – Ísland
Hvað er hægt að segja um þennan leik, 
Ísland leikur gegn sjálfu móðurlandi 
knattspyrnunnar með Rooney í slæmu 
skapi því hann hefur ekki enn skorað 
mark. Tekst honum að finna fjölina eða 
verður Gylfi Sigurðsson heimsfrægur? 
Púff!!! Englendingar sækja grimmt 
í fyrri hálfleik en Kári Árnason og 
Ragnar Sigurðsson eru sem klettar í 
vörninni. Mótlætið fer í taugarnar á 
Rooney, hvað eru þessi gömlu fjendur 
úr þorskastríðunum að vilja upp á 
dekk? Skapið hleypur með Rooney í 
gönur, hann á slæma tæklingu á Gylfa 
og er rekinn útaf. Íslendingar koma 
stöðugt sterkari inn í leikinn og á 79. 
mínútu fá þeir aukaspyrnu af 30 metra 
færi, á svipuðum stað og gegn Slóveníu 
um árið. Hvað haldið þið? Gylfi setur 
hann í skeytin, 10. Ísland áfram og um 
fátt er meira talað en Gylfa Sigurðsson.   

Leikur 3: Frakkland – Austurríki
Þrátt fyrir hetjulega frammistöðu hafa 
Austurríkismenn ekki sömu gæði og 
Frakkar sem vinna með mörkum Clichy 
og Payet. 

Leikur 4: Pólland – Belgía
Ásamt Gylfa er Lewandowski 
umtalaðsti maður mótsins, algjörlega 
óstöðvandi, en Belgar hafa einfaldlega 
meiri breidd, sterkari miðju og þrátt 
fyrir að Lewandowski skori stax á 12. 
mínútu þá svara Belgar með tveimur 
mörkum, Denyar og de Bruyne. 

Undanúrslit
Leikur 1: Spánn – Ísland
Þetta er leikur kattarins að músinni, 
segja allir. Spánverjar spila Íslendinga 
út af vellinum, þeir fá vart að koma við 
knöttinn. Og vissulega eru Íslendingar 
yfirspilaðir í fyrri hálfleik, og ekki 
batnar útlitið þegar Fabregas skorar á 
35. mínútu. Þrátt fyrr linnulitla sókn 
það sem lifir hálfleiksins, þá tekst 
Spánverjum ekki að auka forskot sitt. 

Íslenska liðið mætir til síðari hálfleiks 

og á áfram í erfiðleikum. Strákarnir 
eiga erfitt með að halda boltanum og 
Spánverjar eiga alls kostar við íslenska 
liðið sem þolir illa kastljós stóra 
sviðsins. En á 79. mínútu fá Íslendingar 
sína fyrstu hornspyrnu. Gylfi tekur 
spyrnuna, finnur kollinn á Kolbeini 
Sigþórssyni, bang – mark, jafnt 11. 
Spánverjum er brugðið og þeir auka 
hraðann, hver sóknin á fætur annari 
dynur á íslensku vörninni sem stendur 
af sér allar atlögur og á 89. mínutu 
fá Íslendingar skyndisókn, Gylfi fær 
boltann á miðjunni, á snilldarsendingu 
á Jóa Berg sem finnur Alfreð Finnboga 
sem snyrtilega leggur boltann í netið. 
Ísland er í úrslitum Evrópukeppni 
landsliða!

Leikur 2: Frakkland – Belgía
Úff ... hvora þjóð viljum við í úrslit, 
Frakka eða Belga? Allir veðja á Frakka 
enda á heimavelli en Hazard á frábæran 
sprett og setur boltann snyrtilega 
í netið. Það er Belgía – Ísland, litlu 
þjóðirnar. 

Úrslitaleikur
Ísland – Belgía
Lítil þjóð úti við ysta haf lætur sig 
dreyma um sigra, stóra sigra. Hún 
hefur risið úr öskustó á 20. öld, unnið 
sjálfstæði, unnið þorskastríð – risið 
frá fátækt til velsældar. Hún lætur 
sig dreyma, en til þess að draumur 
rætist þarf vilja, sterkan vilja og 
umfram allt trú – trú á sigur. Þjóðin er 
blessuð. Á hvorn veginn haldið þið að 
úrslitaleikurinn fari?

Kristján 
Þorvaldsson
16-liða úrslit
Leikur 1: 2A - 2C  - 
Rúmenía - Úkraína
Ekki óskaleikur 
knattspyrnu
áhugamanna. Það 

kemur samt í hlut Rúmena og Úkraína 
að ríða á vaðið í 16 liða úrslitum. Hér 
bíta Úkraínar frá sér og klára með einu 
marki í framlengingu.

Leikur 2: 1D- 3E  - Spánn - Írland
Spánverjar fá það hlutaverk að 
kenna Írum fótbolta. Allt of mikill 
gæðamunur. Tækni, skipulag og heil 
hugsun á vellinum. Eitthvað sem Íra 
vantar.

Leikur 3: 1B - 3A - Rússland - Sviss
Rússar eru stemmdir fyrir svona leik 
um þessar mundir. Vonandi mæta 
þeir samt svölum Svisslendingum, 
sem reynast þó engin fyrirstaða. Bara 
spurning um örlítið betra lið.

 Leikur 4: 1F - 2E - Portúgal - Belgía
Portúgalar sanna fimi sína gegn 
þaulskipulögðum Belgum. Aldrei 
spurning. 10 eftir venjulegan leiktíma. 
Þeir þurftu ekki meira og Ronaldo fór 
ekki einu sinni úr að ofan.

Leikur 5: 1A - 3D - Frakkland - Króatía
Jæja. Frakkar komnir á stóra sviðið á 
heimavelli. Króatar eru samt svellkaldir 
en jafnframt blóðheitir. Frakkar 
knýja fram sigur í framlengingu í 
bráðskemmtilegum leik.

Leikur 6: 2B - 2F - England - 
Ungverjaland
Englendingar eru nokkuð bjartir í dag. 
Ungverjar eru líka ágætlega sáttir við 
sig en geta ekki betur. Enskur sigur.

Leikur 7: 1C - 3B  - Þýskaland - Slóvakía
Það er komið að Þjóðverjum að sanna 
enn og einu sinni getu sína.  Slóvakar 
reyna og ætla sér sannarlega. En það 
þarf meira til gegn Þjóðverjum sem 

spila líka skemmtilegan fótbolta.

Leikur 8: 1E – 2D - Ítalía - Tyrkland
Brjálaður boltaleikur. Tyrkir vaxa 
með hverju ári og sýna Ítölum 
í fulla hnefana. Framlenging og 
vítaspyrnukeppni. Ítalir klára það.

8-liða úrslit
Leikur 1: Úkraína - Spánn
Úkraínar komnir lengra en flesta óraði 
fyrir. Spánverjar reynast allt of stórir 
fyrir þá. Hér þarf ekki framlengingu til. 
Úkraínar sáttir og bíða bara eftir næstu 
Júróvisjón.

Leikur 2: Rússland - Portúgal
Portúgalar eiga einfaldlega helling af 
góðum fótboltamönnum sem gera sig 
virkilega gildandi. Rússar eiga líka fullt 
af góðum leikmönnum, sem duga samt 
ekki lengra. 

Leikur 3: Frakkland - England
Draumleikur boltabulla. Það ótrúlega 
gerist að Frakkarnir lúta í gras á 
heimavelli, gegn ekkert allt of góðum 
Tjöllum. En, eins og maðurinn sagði: 
Svona er bara fótboltinn.

Leikur 4: Þýskaland - Ítalía
Stórveldaslagur þar sem Þjóðverjar sýna 
enn og aftur seigluna sína. Framlenging 
og vítaspyrnukeppni. Það þarf ekki að 
spyrja að leikslokum. Þýskaland vinnur.
 

Undanúrslit
Leikur 1: Spánn - Portúgal
Hér sjáum við grannaslag af bestu gerð. 
Það má ekki á milli sjá hvort liðið er 
betra. Hefðin og þjóðarstoltið hjálpar 
Spánverjum. Þeir sigla sigri nokkuð 
auðveldlega en þó eftir framlengingu.

Leikur 2: England - Þýskaland
Englendingar geta sáttir siglt heim. Þeir 
eru komnir lengra en efni standa til og 
hafa eignast nýjar stjörnur til þess að 
mala áfram gull fyrir enska boltann. 
Þjóðverjar eru einfaldlega betri.

Úrslitaleikur
Spánn - Þýskaland
Klárustu liðin mætast í úrslitaleik, sem 
verður kannski ekki endilega lengi í 
minnum hafður. Hér verður spilað af 
kænsku og öryggi. Spánverjar landa 
10 sigri. Sanngjarnt en úrslitaleikurinn 
kannski ekki besta auglýsingin fyrir 
fótboltann

Lára Ómars
16-liða úrslit
Leikur 1: 2A - 2C 
- Sviss-Þýskaland – 
þarna mætast stálin 
stinn og framan af 
virðist Sviss ætla að 
standa í Þjóðverjum. 
Í hálfleik verður 

staðan 00 en þá slá Þjóðverjar í klárinn 
og salla inn tveimur þrumuskotum og 
tryggja sig áfram í keppninni. Kroos 
skorar eitt neglumark.

Leikur 2: 1D- 3E - Króatía-Svíþjóð: 
Þetta verður jafn og skemmtilegur 
leikur, Zlatan setur eitt ódýrt 
skallamark og kemur Svíum yfir en það 
dugir ekki til. Króatía vinnur 21.

Leikur 3: 1B - 3A - England-Rúmenía: 
Auðveldur leikur fyrir Englendinga 
sem eru heppnir að lenda á móti 
Rúmeníu. Þeir vinna örugglega 30, 
Vardy sýnir stórleik, skorar tvö en hann 
blómstrar á mótinu.

Leikur 4: 1F - 2E - Portúgal-Írland: 
Portúgalar eru þreyttir og Ronaldo 
verður í fýlugírnum í leiknum sem 
þýðir að hann nær ekki að sýna sitt 
besta andlit. Írar nýta sér þetta og 

komast yfir 10. Portúgalar jafna en Írar 
eru fljótir að komast yfir aftur og vinna 
með skalla frá O‘Shea eftir hornspyrnu 
frá McCarthy, 21. Með óvæntustu 
úrslitum mótsins. 

Leikur 5: 1A – 3D - Frakkland – 
Tékkland: 
Frakkar vinna örugglega 20. 

Leikur 6: 2B - 2F - Wales-Ísland: 
Þetta verður fyrir okkur Íslendinga, 
leikur mótsins, hörkuspennandi og jafn 
framan af. Kolbeinn skorar fyrsta mark 
Íslendinga en Bale jafnar fyrir Wales. 
Leikurinn verður í járnum í síðari 
hálfleik allt þar til Gylfi Sig. skorar 
sigurmarkið 5 mínútum fyrir leikslok. 

Leikur 7: 1C - 3B - Pólland-Rússland: 
Pólverjar eiga ekki eftir að eiga í neinum 
vandræðum með slakt lið Rússa. Þetta 
verður samt frekar leiðinlegur leikur, 
Pólverjar skora snemma og halda 
hreinu. 10 fyrir Pólland.

Leikur 8: 1E - 2D - Ítalía-Spánn 
– einn af leikjum mótsins. Hart verður 
barist og lítið um mörk. Degea fer á 
kostum í markinu sem verður til þess að 
Ítalir ná ekki að setja hann. Spánverjar 
vinna 10.

8-liða úrslit
Leikur 1: Þýskaland-Króatía: 
Króatar hafa sýnt mikla þrautseigju í 
mótinu og á tíðum snilldartakta. Bæði 
lið eiga eftir að spila af varkárni en 
Króatía skorar snemma í síðari hálfleik 
og fellir Þýskaland úr keppni með 10 
sigri.

Leikur 2: England-Írland: 
Leikur mótsins á Bretlandi og 
hörkuspennandi. Bæði lið vaða í færum 
en svo fer að lokum að Englendingar 
skora og halda leikinn út. 10 fyrir 
England.

Leikur 3: Frakkland-Ísland:
 Jæja, þá kom að því að litla undrið frá 
Íslandi gat ekki meira enda búið að 
standa sig stórkostlega á mótinu og 
sýna heiminum að allt er hægt með 
viljann að vopni. Sterkt lið Frakka 
yfirspilar íslenska liðið og vinnur 
20. Strákarnir fara stoltir heim og 
verður fagnað sem þjóðhetjum við 
heimkomuna.

Leikur 4: Pólland-Spánn: 
Þetta verður hörkuleikur. Pólverjar hafa 
sýnt sínar betri hliðar í mótinu fram að 
þessu en nú brestur stíflan og Spánn 
setur eitt mark og vinnur 10.

Undanúrslit
Leikur 1: Króatía-England: 
Þar kom að því að heppni Englendinga 
þverr. Króatar sem hafa gerst sig 
líklega um titilinn eiga ekki í miklum 
vandræðum með enska landsliðið, 
vinna örugglega 20.

Leikur 2: Frakkland-Spánn: 
Þrátt fyrir að flestir telji fyrirfram að 
leikurinn verði bráðskemmtilegur þá 
endar hann í 00 jafntefli. Frakkar vinna 
með einu í framlengdum leik, markið 
kemur í upphafi framlengingar og lítið 
sem gerist eftir það.

Úrslitaleikur
Frakkland-Króatía: 
Heimaleikvangurinn á eftir að spila 
stóra rullu í þessum leik. Stemmningin 
verður frábær og franska liðið leikur 
við hvurn sinn fingur, gleði skín í gegn. 
Króatar veita samt harða mótspyrnu 
þótt það fari svo að lokum að Frakkar 
standa uppi sem Evrópumeistarar.
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Ísland í undankeppni 
EM - Sagan

Úr sönghefti 
Tólfunnar

1964
12.08.62   Írland - Ísland  4:2
02.09.62   Ísland - Írland  1:1

1976
08.09.74   Ísland - Belgía  0:2
12.10.74   A-Þýskaland - Ísland 1:1
25.05.75   Ísland - Frakkland 0:0
05.06.75   Ísland - A-Þýskaland 2:1
03.09.75   Frakkland - Ísland 3:0
06.09.75   Belgía - Ísland  1:0
Lokastaðan
Belgía 6  3-2-1   6:3 8
A-Þýskaland6  2-3-1   8:7 7
Frakkland 6  1-3-2  7:6 5
Ísland 6  1-2-3   3:8 4

1980
06.09.78   Ísland - Pólland  0:2
20.09.78   Holland - Ísland 3:0
04.10.78   A-Þýskaland - Ísland 3:1
22.05.79   Sviss - Ísland  2:0
09.06.79   Ísland - Sviss  1:2
05.09.79   Ísland - Holland 0:4
12.09.79   Ísland - A-Þýskaland 0:3
10.10.79  Pólland - Ísland  2:0
Lokastaðan
Holland 8  6-1-1   20:6 13
Pólland 8  5-0-1   13:4 12
A-Þýskaland 8  5-1-2   18:11 11
Sviss 8  2-0-6   7:18  4
Ísland 8  0-0-8   2:21  0

1984
05.06.82   Malta - Ísland  2:1
01.09.82   Ísland - Holland 1:1
13.10.82   Írland - Ísland  2:0
27.10.82   Spánn - Ísland  1:0
29.05.83   Ísland - Spánn  0:1
05.09.83   Ísland - Malta  1:0
07.09.83   Holland - Ísland 3:0
21.09.83   Ísland - Írland  0:3
Lokastaðan
Spánn 8  6-1-1   24:8 13
Holland 8  6-1-1   22:6 13
Írland 8  4-1-3   20:10  9
Ísland 8  1-1-6   3:13  3
Malta 8  1-0-7   5:37  2

1988
10.09.86   Ísland - Frakkland 0:0
24.09.86   Ísland - Sovétríkin 1:1
29.10.86   A-Þýskaland - Ísland 2:0
29.04.87   Frakkland - Ísland 2:0
03.06.87   Ísland - A-Þýskaland 0:6
09.09.87   Ísland - Noregur 0:1
23.09.87   Noregur - Ísland 0:1
28.10.87   Sovétríkin - Ísland 2:0
Lokastaðan
Sovétríkin 8  5-3-0   14:3 13
A-Þýskaland 8  4-3-1   13:4 11
Frakkland 8  1-4-3    4:7  6
Ísland 8  2-2-4    4:14  6
Noregur 8  1-2-5    5:12  4

1992
30.05.90   Ísland - Albanía 2:0
05.09.90   Ísland - Frakkland 1:2
26.09.90   Tékkóslavakía - Ísland 1:0
10.10.90   Spánn - Ísland  2:1
26.05.91   Albanía - Ísland  1:0
05.09.91   Ísland - Tékkóslavakía 0:1
25.09.91   Ísland - Spánn  2:0
20.11.91   Frakkland - Ísland 3:1
Lokastaðan
Frakkland 8  8-0-0   20:6 16
Tékkóslavakía8  5-0-3   12:9 10
Spánn 8  3-0-4   17:12  6
Ísland 8  2-0-6    7:10  4
Albanía 8  1-0-6    2:21  2

1996
07.09.94   Ísland - Svíþjóð 0:1
12.10.94   Tyrkland - Ísland 5:0

16.11.94   Sviss- Ísland  1:0
01.06.95   Svíþjóð - Ísland  1:1
11.06.95   Ísland - Ungverjaland 2:1
16.08.95   Ísland - Sviss  0:2
11.10.95   Ísland - Tyrkland 0:0
11.11.95   Ungverjaland - Ísland 1:0
Lokastaðan
Sviss 8  5-2-1   15:7 17
Tyrkland 8  4-3-1   16:8 15
Svíþjóð 8  2-3-3    9:10  9
Ungverjaland 8  2-2-4    7:13  8
Ísland 8  1-2-5    3:12  5

2000
05.09.98   Ísland - Frakkland 1:1
10.10.98   Armenía - Ísland 0:0
14.10.98   Ísland - Rússland 1:0
27.03.99   Andorra - Ísland 0:2
31.03.99   Úkraína - Ísland 1:1
05.06.99   Ísland - Armenía 2:0
09.06.99   Rússland - Ísland 1:0
08.09.99   Ísland - Úkraína 0:1
09.10.99  Frakkland - Ísland 3:2
Lokastaðan
Frakkland 10  6-3-1   17:10 21
Úkraína 10  5-5-0   14:4 20
Rússland 10  6-1-3   22:12 19
Ísland 10  4-3-3   12:7 15
Armenía 10  2-2-6    8:15  8
Andorra 10  0-0-10  3:28  0

2004
12.10.02   Ísland - Skotland 0:2
16.10.02   Ísland - Litháen  3:0
29.03.03   Skotland - Ísland 2:1
07.06.03   sland - Færeyjar 2:1
11.06.03   Litháen - Ísland  0:3
20.08.03   Færeyjar - Ísland 1:2
06.09.03   Ísland - Þýskaland 0:0
11.10.03   Þýskaland - Ísland 3:0
Lokastaðan
Þýskaland 8  5-3-0   13:4 18
Skotland 8  4-2-2   12:8 14
Ísland 8  4-1-3   11:9 13
Litháen 8  3-1-4    7:11 10
Færeyjar 8  0-1-7    7:18  1

2008
02.09.06   N-Írland - Ísland 0:3
06.09.06   Ísland - Danmörk 0:2
07.10.06   Lettland - Ísland 4:0
11.10.06   Ísland - Svíþjóð  1:2
28.03.07   Spánn - Ísland  1:0
02.06.07   Ísland - Liechtenstein 1:1
06.06.07   Svíþjóð - Ísland  5:0
08.09.07   Ísland - Spánn  1:1
12.09.07   Ísland - N-Írland 2:1
13.10.07   Ísland - Lettland 2:4
17.10.07   Liechtenstein - Ísland 3:0
21.11.07   Danmörk - Ísland 3:0
Lokastaðan
Spánn 12  9-1-2   23:8 28
Svíþjóð 12  8-2-2   23:9 26
N-Írland 12  6-2-4   17:14 20
Danmörk 12  6-2-4   21:11 20
Lettland 12  4-0-8   15:17 12
Ísland 12  2-2-8   10:27  8
Liechtenstein12  2-1-9    7:18  7

2012
03.09.10   Ísland - Noregur 1:2
07.09.10   Danmörk - Ísland 1:0
12.10.10   Ísland - Portúgal 1:3
26.03.11   Kýpur - Ísland  0:0
04.06.11   Ísland - Danmörk 0:2
02.09.11   Noregur - Ísland 1:0
06.09.11   Ísland - Kýpur  1:0
07.10.11   Portúgal - Ísland 5:3
Lokastaðan
Danmörk 8  6-1-1   15:6 19
Portúgal 8  5-1-2   21:12 16
Noregur 8  5-1-2   10:7 16
Ísland 8  1-1-6    6:14  4
Kýpur 8  0-2-6    7:20  2

GOTT AÐ VITA!

Í stúkunni á leikdag snýst  
okkar stuðningur um kraft  

og samheldni.  
Við þurfum að hlusta og  

fylgja okkar forsöngvurum  
svo stemmingin skili sér  

á völlinn til leikmanna.  
Höldum Tòlfu andanum á 
lofti, virðum hvort annað  
og verum landi okkar og  

þjóð til sóma með  
kærleikann að vopni!  

Ekkert hvísl eða feimni  
öskrum okkur hàs  
og verum TÓLFTI  

maðurinn á vellinum!!!

ÉG ER KOMINN HEIM 
Lag: Emmerich Kálmán, texti: Jón Sigurðsson

Er völlur grær og vetur flýr
og vermir sólin grund
kem ég heim og hitti þig.
Verð hjá þér alla stund.
Við byggjum saman bæ í sveit
sem brosir móti sól
Þar ungu lífi landið mitt
mun ljá og veita skjól
Sól slær sifri á voga
sjáðu jökulinn loga
Allt er bjart fyrir okkur tveim
Því ég er kominn heim.
Að ferðalokum finn ég þig
sem mér fagnar höndum tveim
Ég er kominn heim
já ég er kominn heim.

ÍSLENSKI ÞJÓÐSÖNGURINN
Ljóð: Matthías Jochumsson 
Lag: Sveinbjörn Sveinbjörnsson

Ó, guð vors lands! 
Ó, lands vors guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
þínir herskarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir:
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.
:/: Íslands þúsund ár, :/:
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.

Ágætu  
Íslendingar! 

ÁFRAM ÍSLAND!

SENDIRÁÐ

Sendiherra:  
Berglind Ásgeirsdóttir

Heimilisfang:  
52 Avenue Victor Hugo, 75116, París

Sími: 
+33 (0)1 44 17 32 85

UTANRÍKISRÁÐUNEYTI
Sími:  
+354 545 9900

NEYÐARNÚMER
Neyðarlínan  
112 

LEIKVANGURINN

Saint-Étienne 
Portugal - Ísland - 14.06.16 - 21:00 
Stade Geoffroy Guichard 
14 Rue Paul et Pierre Guichard, 42000

Marseille 
Ísland - Ungverjaland - 18.06.16 - 18:00 
Stade Vélodrome 
3 Boulevard Michelet, 13008

París 
Ísland - Austurríki - 22.06.16 - 18:00 
Stade de France 
93216 Saint-Denis

MÍNAR UPPLÝSINGAR

Lyon/Saint-Étienne

Hótel:

Sími:

Marseille

Hótel:

Sími:

París

Hótel:

Sími:

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON

Gylfi Þór Sigurðsson er snillingur,
Gylfi Þór Sigurðsson er snillingur,
Hann sólar einn
Hann sólar tvo
Hann skýtur á markið og skorar svo,
Gylfi þór já hann er snillingur 
X2 og svo nananananana...

JÓHANN BERG (Oh When The Saints)

Óóh Jóhann Berg Óóh Jóhann Berg
Óh Jóhann Berg er maðurinn
Við viljum sjá aðra þrennu
Alla upp í vinkilinn !

KÁRI ÁRNA 

Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla- KÁRA !

RAGGI SIG

Ó Raggi Sigurðs við öll elskum þig!
Ó Raggi Sigurðs við ávallt styðjum þig!
Ó Raggi Sigurðs komdu boltanum buuurt!

KOLBEINN SIGÞÓRSSON  
(Ríðum sem fjandinn - Helgi Björnss.)

Hann skorar, skorar, 
skorar fullt af mörkum 
og hann er þráðbeinn 
Hann heitir Kolbeinn 
og er Sigþórsson

ARI FREYR  
(Mamma beyglar alltaf munninn)

Ari er ætíð okkur traustur
Fljótur sterkur og svo hraustur
Hann stöðvar hvern mann
Við getum treyst á hann

JÓN DAÐI (Toni Basil - Hey Mickey)

Jón Daði á sprettinum
Sólandi og skorandi
Jón Daði,  (klapp klapp ) Jón Daði 

ALFREÐ FINNBOGA 
(Robin Van Persie)

Óóóóóóh Alfreð Finnboga
Óóóóóóh Alfreð Finnboga

EIÐUR SMÁRI

Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiður Smááári!  
Oooh-Aaah !
Við viljum sjaááááááááááá  
hvað þú ert fallegur

KOLBEINN SIGÞÓRSSON 
(Fjöllin hafa vakað)

Kolbeinn hefur skorað í þúsund ár 
Ef þú rýnir inn í markið  
sérðu markmannstár 
Hann skorar nær og fjær 
og markametið slær 
Kolbeinn Sigþórsson hann skorar
endalaaaaaauuuuuuust!

TÓLFAN (Tartan Army)

Tólfan kemur,
Tólfan kemur,
Tólfan kemur völlinn á,
ef þú heyrir læti Laugardalnum í,
Tólfan Kemur Völlinn á!

VIÐ ELSKUM... (We Love You)

Oooooooh.......
Viiiiiið ELSKUM! ELSKUM! ELSKUM! 
Elskum ykkur ALLA! ALLA! ALLA!
og við ERUM ERUM ERUM 
í alvöru á EM EM EM  
Óóóóóhhhh-Óóóóóhhhhh....

DREKKUM DRYKK (Cantona)

Óóóóóóóhhhh... 
Drekkum Drekkum drykk 
Fyrir Ísland mig og þig 
Við erum Íslendingar og Tólfumenn 
Munum aldrei, hætta að peppa 
okkar maaaagnaða lið !

ÁFRAM ÍSLAND 
(Starman - David Bowie)

Áfram Íslaaand
Tólfan hún er hér
Í Frakklandi með þér 
og við peppum eins og her 
Áfram Íslaaaand
Tólfan hún er hér 
Í Frakklandi með þér 
og við peppum eins og her 

EMIL HALLFREÐS  
(Draumur um Nínu)

Átt stað í okkar hjarta
Emil...
Kannt svo líka að sparka
Emil..
Þú vinnur alla bolta
Emil...
Og þú skapar líka slatta af mörkum
sendingar á hæstu klössum
Þú ert okkar stolt Emil Hallfreðs

EF ÞÚ ERT ÍSLENDINGUR...

Ef þú ert Íslendingur gemmér klapp  
Ef þú ert Íslendingur gemmér klapp
Ef þú ert Íslendingur  
og þú veist hvað þú syngur
Ef þú ert Íslendingur gemmér klapp!

LARS LAGERBACK (Jameson)

Við styðjum Lagerback
Við styðjum Lagerback
Allan daginn út og inn,
Hann stillir upp réttu liði
hér inná þessu sviði 
Já hann er sko rétti maðurinn !!

HEIMIR HALLGRÍMS

Einn Heimir Hallgríms
Það er aðeins einn Heimir Hallgríms
Einn Heimir Haaaaallgríms
Það er aðeins einn Heimir Hallgríms

ARON EINAR GUNNARSSON  
(Krummi svaf í klettagjá)

Aron Einar Gunnarsson,
Stýrir miðju eins og Don.
Hann er okkar kapteinn,
hann er okkar kapteinn!
KAPTEINN! KAPTEINN!  
KAPTEINN! KAPTEINN!

HANNES

Það var Hannes sem bjargaði mér
Það var Hannes sem bjargaði mér
Það var Hannes sem bjargaði mér og þér
Það var Hannes sem bjargaði mér
Syngjum jæ jæ jibbí jibbí jæ...

JÓN DAÐI (Popplag í g-dúr)
Við syngjum Jón Daði Böðvars 
Við syngjum Jón Daði Bjééé! 
Við syngjum Jón Daði Böðvars 
Það er engin leið að stopp’ann 
Það er engin leið að stopp’ann 
Það er engin leið að stoppa Selfyssinginn 
Jón Daða Böðvars 
Jón Daða Bjéééé

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON

Gylfi Þór Sigurðsson er snillingur,
Gylfi Þór Sigurðsson er snillingur,
Hann sólar einn
Hann sólar tvo
Hann skýtur á markið og skorar svo,
Gylfi þór já hann er snillingur 
X2 og svo nananananana...

JÓHANN BERG (Oh When The Saints)

Óóh Jóhann Berg Óóh Jóhann Berg
Óh Jóhann Berg er maðurinn
Við viljum sjá aðra þrennu
Alla upp í vinkilinn !

KÁRI ÁRNA 

Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla- KÁRA !

RAGGI SIG

Ó Raggi Sigurðs við öll elskum þig!
Ó Raggi Sigurðs við ávallt styðjum þig!
Ó Raggi Sigurðs komdu boltanum buuurt!

KOLBEINN SIGÞÓRSSON  
(Ríðum sem fjandinn - Helgi Björnss.)

Hann skorar, skorar, 
skorar fullt af mörkum 
og hann er þráðbeinn 
Hann heitir Kolbeinn 
og er Sigþórsson

ARI FREYR  
(Mamma beyglar alltaf munninn)

Ari er ætíð okkur traustur
Fljótur sterkur og svo hraustur
Hann stöðvar hvern mann
Við getum treyst á hann

JÓN DAÐI (Toni Basil - Hey Mickey)

Jón Daði á sprettinum
Sólandi og skorandi
Jón Daði,  (klapp klapp ) Jón Daði 

ALFREÐ FINNBOGA 
(Robin Van Persie)

Óóóóóóh Alfreð Finnboga
Óóóóóóh Alfreð Finnboga

EIÐUR SMÁRI

Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiður Smááári!  
Oooh-Aaah !
Við viljum sjaááááááááááá  
hvað þú ert fallegur

KOLBEINN SIGÞÓRSSON 
(Fjöllin hafa vakað)

Kolbeinn hefur skorað í þúsund ár 
Ef þú rýnir inn í markið  
sérðu markmannstár 
Hann skorar nær og fjær 
og markametið slær 
Kolbeinn Sigþórsson hann skorar
endalaaaaaauuuuuuust!

TÓLFAN (Tartan Army)

Tólfan kemur,
Tólfan kemur,
Tólfan kemur völlinn á,
ef þú heyrir læti Laugardalnum í,
Tólfan Kemur Völlinn á!

VIÐ ELSKUM... (We Love You)

Oooooooh.......
Viiiiiið ELSKUM! ELSKUM! ELSKUM! 
Elskum ykkur ALLA! ALLA! ALLA!
og við ERUM ERUM ERUM 
í alvöru á EM EM EM  
Óóóóóhhhh-Óóóóóhhhhh....

DREKKUM DRYKK (Cantona)

Óóóóóóóhhhh... 
Drekkum Drekkum drykk 
Fyrir Ísland mig og þig 
Við erum Íslendingar og Tólfumenn 
Munum aldrei, hætta að peppa 
okkar maaaagnaða lið !

ÁFRAM ÍSLAND 
(Starman - David Bowie)

Áfram Íslaaand
Tólfan hún er hér
Í Frakklandi með þér 
og við peppum eins og her 
Áfram Íslaaaand
Tólfan hún er hér 
Í Frakklandi með þér 
og við peppum eins og her 

EMIL HALLFREÐS  
(Draumur um Nínu)

Átt stað í okkar hjarta
Emil...
Kannt svo líka að sparka
Emil..
Þú vinnur alla bolta
Emil...
Og þú skapar líka slatta af mörkum
sendingar á hæstu klössum
Þú ert okkar stolt Emil Hallfreðs

EF ÞÚ ERT ÍSLENDINGUR...

Ef þú ert Íslendingur gemmér klapp  
Ef þú ert Íslendingur gemmér klapp
Ef þú ert Íslendingur  
og þú veist hvað þú syngur
Ef þú ert Íslendingur gemmér klapp!

LARS LAGERBACK (Jameson)

Við styðjum Lagerback
Við styðjum Lagerback
Allan daginn út og inn,
Hann stillir upp réttu liði
hér inná þessu sviði 
Já hann er sko rétti maðurinn !!

HEIMIR HALLGRÍMS

Einn Heimir Hallgríms
Það er aðeins einn Heimir Hallgríms
Einn Heimir Haaaaallgríms
Það er aðeins einn Heimir Hallgríms

ARON EINAR GUNNARSSON  
(Krummi svaf í klettagjá)

Aron Einar Gunnarsson,
Stýrir miðju eins og Don.
Hann er okkar kapteinn,
hann er okkar kapteinn!
KAPTEINN! KAPTEINN!  
KAPTEINN! KAPTEINN!

HANNES

Það var Hannes sem bjargaði mér
Það var Hannes sem bjargaði mér
Það var Hannes sem bjargaði mér og þér
Það var Hannes sem bjargaði mér
Syngjum jæ jæ jibbí jibbí jæ...

JÓN DAÐI (Popplag í g-dúr)
Við syngjum Jón Daði Böðvars 
Við syngjum Jón Daði Bjééé! 
Við syngjum Jón Daði Böðvars 
Það er engin leið að stopp’ann 
Það er engin leið að stopp’ann 
Það er engin leið að stoppa Selfyssinginn 
Jón Daða Böðvars 
Jón Daða Bjéééé

GYLFI ÞÓR SIGURÐSSON

Gylfi Þór Sigurðsson er snillingur,
Gylfi Þór Sigurðsson er snillingur,
Hann sólar einn
Hann sólar tvo
Hann skýtur á markið og skorar svo,
Gylfi þór já hann er snillingur 
X2 og svo nananananana...

JÓHANN BERG (Oh When The Saints)

Óóh Jóhann Berg Óóh Jóhann Berg
Óh Jóhann Berg er maðurinn
Við viljum sjá aðra þrennu
Alla upp í vinkilinn !

KÁRI ÁRNA 

Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla Kára Árna 
Ég fíla- KÁRA !

RAGGI SIG

Ó Raggi Sigurðs við öll elskum þig!
Ó Raggi Sigurðs við ávallt styðjum þig!
Ó Raggi Sigurðs komdu boltanum buuurt!

KOLBEINN SIGÞÓRSSON  
(Ríðum sem fjandinn - Helgi Björnss.)

Hann skorar, skorar, 
skorar fullt af mörkum 
og hann er þráðbeinn 
Hann heitir Kolbeinn 
og er Sigþórsson

ARI FREYR  
(Mamma beyglar alltaf munninn)

Ari er ætíð okkur traustur
Fljótur sterkur og svo hraustur
Hann stöðvar hvern mann
Við getum treyst á hann

JÓN DAÐI (Toni Basil - Hey Mickey)

Jón Daði á sprettinum
Sólandi og skorandi
Jón Daði,  (klapp klapp ) Jón Daði 

ALFREÐ FINNBOGA 
(Robin Van Persie)

Óóóóóóh Alfreð Finnboga
Óóóóóóh Alfreð Finnboga

EIÐUR SMÁRI
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Oooh-Aaah !
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GOTT AÐ VITA!

Í stúkunni á leikdag snýst  okkar stuðningur um kraft  og samheldni.  Við þurfum að hlusta og  fylgja okkar forsöngvurum  svo stemmingin skili sér  á völlinn til leikmanna.  Höldum Tòlfu andanum á lofti, virðum hvort annað  og verum landi okkar og  þjóð til sóma með  kærleikann að vopni!  Ekkert hvísl eða feimni  öskrum okkur hàs  og verum TÓLFTI  maðurinn á vellinum!!!

ÉG ER KOMINN HEIM Lag: Emmerich Kálmán, texti: Jón Sigurðsson
Er völlur grær og vetur flýrog vermir sólin grundkem ég heim og hitti þig.Verð hjá þér alla stund.Við byggjum saman bæ í sveit

sem brosir móti sólÞar ungu lífi landið mittmun ljá og veita skjólSól slær sifri á vogasjáðu jökulinn logaAllt er bjart fyrir okkur tveimÞví ég er kominn heim.Að ferðalokum finn ég þigsem mér fagnar höndum tveimÉg er kominn heimjá ég er kominn heim.

ÍSLENSKI ÞJÓÐSÖNGURINNLjóð: Matthías Jochumsson Lag: Sveinbjörn SveinbjörnssonÓ, guð vors lands! Ó, lands vors guð!Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
þínir herskarar, tímanna safn.Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir:eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.:/: Íslands þúsund ár, :/:eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,

sem tilbiður guð sinn og deyr.

Ágætu  Íslendingar! 

ÁFRAM ÍSLAND!

SENDIRÁÐ
Sendiherra:  Berglind ÁsgeirsdóttirHeimilisfang:  52 Avenue Victor Hugo, 75116, ParísSími: 

+33 (0)1 44 17 32 85
UTANRÍKISRÁÐUNEYTISími:  

+354 545 9900
NEYÐARNÚMERNeyðarlínan  112 

LEIKVANGURINN
Saint-Étienne Portugal - Ísland - 14.06.16 - 21:00 

Stade Geoffroy Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard, 42000
Marseille 
Ísland - Ungverjaland - 18.06.16 - 18:00 
Stade Vélodrome 3 Boulevard Michelet, 13008París 

Ísland - Austurríki - 22.06.16 - 18:00 
Stade de France 93216 Saint-Denis

MÍNAR UPPLÝSINGARLyon/Saint-ÉtienneHótel:

Sími:

Marseille
Hótel:

Sími:

París
Hótel:

Sími:

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Mazda2 er einn sá allra glæsilegasti í sínum flokki. Sportlegt útlit og spennandi aksturseiginleikar spila þar stórt 
hlutverk. Mazda2 er meðal annars fáanlegur með 7“ snertiskjá, margmiðlunarkerfi með GPS vegaleiðsögn, 
nálægðarskynjurum, Bluetooth, 16“ álfelgum og leðursætum.  Þú getur jafnframt fengið Mazda2 með ýmsum 
öryggisbúnaði líkt og veglínuskynjara, LED aðalljósum með sjálfvirkri hæðarstýringu og snjallhemlunarkerfi sem 
varar ökumann við ef stefnir í árekstur og grípur inn í ef þörf krefur. Byltingarkennd SkyActiv tæknin sem sameinar 
mikinn vélarkraft, lága eyðslu og takmarkalausa akstursgleði er alltaf staðalbúnaður í Mazda.

Komdu og reynsluaktu Mazda2

SKYACTIV
Technology

TAKMARKALAUS AKSTURSGLEÐI 
ER STAÐALBÚNAÐUR

MAZDA2 FRÁ 2.390.000 KR.
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Alfreð Finnbogason,
landsliðsmaður í knattspyrnu.

ALLTAF AÐ ÆFA.
ALLTAF AÐ KEPPA.

ALLTAF AÐ SANNA MIG.
Það eru margir þættir sem stuðla að því að einstaklingar og lið ná  
að skipa sér í fremstu röð. Kjarkur, dugur og þor eru þar á meðal.  

Það hjálpar líka alltaf að taka Lýsi.

LEYNIVOPN ÞJÓÐARINNAR
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