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CHAMPIONS LEAGUE BANK & NIVAH

”Fribiljett för Arsenal”

BANK        NIVA
simon.bank@aftonbladet.se erik.niva@aftonbladet.se

GRUPP H:  1. ARSENAL  2. OLYMPIAKOS  3. AZ ALKMAAR  4. STANDARD LIÈGE

BANK        NIVA
simon.bank@aftonbladet.sesimon.bank@aftonbladet.se erik.niva@aftonbladet.seerik.niva@aftonbladet.se

N ågon som blev glad över den här lottningen? Jo, Arsenal såklart, som ju fått 
rena fribiljetten in i slutspelet. Och så Pontus Wernblooms sambo Nina, som 
såg stora sociala fördelar med den:

”Jag blev sååååå glad över lottningen till CL, det betyder att jag får åka till 
Grekland o min TILDA (bjärsmyrs tjej) o hälsa på samtidigt som jag får se matchen mot 
Olympiakos!!!!”, som hon skrev på bloggen.

Men om vi nu 
ska bortse i allt 
bloggande och 
göra en gruppana-
lys på det klassiska 
sättet? Ja, då är 

ju den allmänna tolkningen att kampen om andraplatsen står mellan just AZ och Olym-
piakos. Vi misstänker dock att det i själva verket blir en kamp om tredjeplatsen mellan AZ 
och Standard Liège.

Olympiakos har bättre spelare, mer samlad internationell erfarenhet och ett mycket 
tyngre hemmastöd än de färska holländska mästarna. De ska klara av det här ganska lätt.

I nästa led bör dock Wernbloom & co i AZ manövrera ut Standard Liège utan större 
problem och säkra sin 
Europa League-plats efter 
jul. Belgarna är inte alls 
vad de var i fjol, på 
andra sidan av Fellaini 
och Onyewu.
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE FC ARSENALH

De har öst in mål och do-
minerat alla matcher de 
har spelat.

Unga Arsenal har mog-
nat och allt pekar på att 
laget blir en titelutmana-
re i både ligan och Cham-
pions League.

– Vi kan gå långt, långt, 
långt, långt, säger mitt-
fältaren Alexandre Song.

Om klubbens sex inledande 
tävlingsmatcher kan räknas 

som någon form av 
värdemätare kom-
mer vi att få se en 
ruggig Arsenal-offen-

siv den här säsongen. Laget har 
gjort 16 mål, ett snitt på 3,2 per 
match, och spelat skjortan av al-
la lag som stått på motsatt plan-
halva.

– Vi blev utklassade, säger 
Celtic mittfältaren Massimo 
Donati till Sky Sports efter den 
sammanlagda 1–5-förlusten i 
den sista omgången av Cham-
pions League-kvalet.

”Oroar oss inte”
Det blev visserligen bortaför-

lust med 1–2 mot Manchester 
United i den sista matchen fö-
re landslagsuppehållet på grund 
av två individuella misstag, men 
spelmässigt var Arsenal klart 
vassare även här.

– Alla lag vill göra mål. Vi är or-
ganierade och strukturerade när 
vi går framåt. Priset vi får betala 
ibland är att vi släpper in mål, men 
så länge vi också gör mål oroar vi 
oss inte så mycket, säger Arsène 
Wenger till klubbens hemsida.

Arsenal har spelat med en 
nykomponerad 4-3-3-uppställ-
ning, som blivit 4-4-2 när 
Cesc Fábregas varit bor-
ta, och en mentalitet som 
påminner inte lite om hol-
ländsk totalfotboll. Det 
som utmärkt laget hittills 
i år är att de flesta målen 
kommit från mittfält och 
backlinje. Av 16 mål är faktiskt 
bara två gjorda av en anfalls-
spelare.

Anfaller från överallt
– Det visar att vi besitter 

ett spel där vi kan an-
falla från alla håll. Ro-
bin van Persie spelar 
central anfallare ef-
tersom han kan ska-
pa ytor, han är snabb 
i tanken och är säker 
tekniskt, vilket betyder 
att han kan passa bollen.

– Våra anfallare är framspe-
lare för tillfället. Jag tycker ett 
bra lag kännetecknas av att al-
la kan göra mål, och en bra an-
fallare både gör mål och spelar 
fram. Just nu spelar våra anfal-
lare fram mer än vad de gör mål, 
men jag vet att Eduardo och van 
Persie kommer att börja göra 
mål och jag är väldigt glad att vi 
gör så mycket 
mål trots att 
de inte gör 
det, säger 
Wenger.

Arsenal 
knep vis-
serligen 
en fjär-

deplats i Premier League förra 
säsongen, men var aldrig nära 

att utmana om guldet. 
Samma sak i Champions 
League, laget gick till se-
mifinal men hade där inte 
en suck mot ett överlägset 
Manchester United.

Gjorde misstag
I år verkar det unga laget ha 

mognat tillräckligt för att på all-
var vara med och konkurrera 
om båda titlarna.

– Vi gjorde för många miss-
tag förra säsongen, men vi 

har åtgärdat dem nu och 
spelar väldigt bra. Det 
här året är inte det-
samma som förra. Vi 
är mer samspelta och 
har en större solida-

ritet i vårt spel. Om vi 
presterar vårt bästa kan vi 

vinna någonting i år, säger Em-
manuel Eboué till Guardian.

Alexandre Song tycker lika-
dant om lagets chanser, men 
formulerade sig lite annorlun-
da när han fick frågan efter kval-
segern mot Celtic.

– Vi kan gå långt, långt, långt, 
långt, säger han.

David Tanentsapf
sport@aftonbladet.se

William Gallas är en av de 
mer rutinerade spelarna 
i unga Arsenal – och en 
flitig målgörare från sin 
back position. Foto: AP Äldre, mognare – och gör mål från alla håll
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Ett av The Gunners 
yngre fans hyllade
laget på Emirates 
Stadium. Foto: AP

Eduardo och Eboué 
har båda hamnat i 
målprotokollet. Foto: AP
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”DET HÄR ÄR 
DET STÖRSTA”

UEFA CHAMPIONS LEAGUE AZ ALKMAARH

Han hade hoppats få möta Man-
chester United.

I stället blev det Arsenal.
Men Pontus Wernbloom sörjer 

inte för det.
– Det är verkligen en dröm som 

går i uppfyllelse, säger Alkmaar- 
svensken.

I våras uppnådde Pontus Wernbloom en 
av sina barndromsdrömar: att bli utlands-
proffs.

Snart är det dags för honom att uppnå 
 nästa: att spela Champions League.

– Det ska bli riktigt, riktigt roligt. Det är 
verkligen en dröm som går i uppfyllelse, 
 absolut, säger Wernbloom.

Numera har enda chansen för 
svenska spelare att få spela i den 
finaste av de europeiska klubb-
lagstävlingarna blivit att flytta 
utom lands.

Men så var det inte under 
1990-talet. Då var IFK Göteborg 
under några år bofasta i Champions 
League-spelet. Det var även då som Pon-
tus Wernbloom fick upp ögonen för turne-
ringen.

– Jag var och såg när de mötte Bayern 
München (1995). Det blev 2–2, men de hade 
spelat 0–0 på bortaplan, så de åkte ut. Det 
var riktigt surt. Annars såg jag alla matcher 
på tv, när de mötte Milan, Manchester Uni-
ted, Barcelona och alla de där lagen. Klart att 
det var riktigt häftigt, säger han.

Ställs mot Mellberg
Häftigt, och snart verklighet för 23-årige 

Wernbloom. 16 september spelar AZ Alk-
maar sin första match, mot Olof Mellbergs 
Olympiakos. Då får den förre IFK Göteborg-
spelaren för första gången höra Champions 
League-hymnen som spelare.

– Självklart kommer det att kännas 
lite speciellt om man får spela. Det 

är kanske det största – eller det är 
det största – man kan spela inom 
klubblagsfotbollen. Och får man 
spela något sådant själv… Ja, det 

kommer vara häftigt.
När lottningen av gruppspe-

let hölls i Monaco den 27 augusti satt 
Wernbloom för första gången och följde den 
live på en tv. Han hade en särskild förhopp-
ning när han följde den.

– Det hade varit häftigt att få möta Man-
chester United. Sedan skulle jag gärna spela 
mot Real Madrid, men det gick ju inte efter-
som vi var i den andra seedningsgruppen 
båda två.

Du får hoppas på Real i slutspelet 
i stället?
– Ja, det hade ju inte varit helt fel. Haha.
Slutspel tror och hoppas Wernbloom på. 

Gruppen med Arsenal, Olympiakos och 
Standard Liège ser han i allra högsta grad 
som överkomlig.

– Det känns som en bra grupp för oss. 
 Arsenal är ju bra, men det känns som det 
bästa engelska laget vi kunde ha fått, bättre 
än Chelsea eller Liverpool som spelar mer 
fysiskt.

Elm får inte spela
Pontus Wernbloom är inte den enda svens-

ken som spelar i AZ Alkmaar. Men nykom-
lingen Rasmus Elm får han klara sig utan 
i Champions League. Elm deltog i Kalmars 
kvalspel och får därför inte spela något mer 
i turneringen.

Daniel Grefve
daniel.grefve@aftonbladet.se
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Wernblooms dröm blir sann – men Elm får inte spela

NIO ANDRA SVENSKAR SOM INLETT UTLANDSKARRIÄREN I HOLLAND

Björn 
Nordqvist
PSV Eindhoven
1972–1975

Ralf 
Edström
PSV Eindhoven
1973–1977

Torbjörn 
Nilsson
PSV Eindhoven
1976–1977

Glenn 
Hysén
PSV Eindhoven
1983–1985

Henrik 
Larsson
Feyenoord
1993–1997

Johan 
Elmander
Feyenoord
2000–2002

Zlatan 
Ibrahimovic
Ajax
2001–2004

Markus 
Rosenberg
Ajax
2005–2007

Marcus 
Berg
FC Groningen
2007–2009

Foto: BO HOLST, STURE LYDÉN, PETER CLAESSON, ULF HÖJER, AP, BILDBYRÅN

”HÄFTIGT!” Pontus 
Wernbloom är grymt 
laddad inför första 
chansen att få vara 
med i klubblagsfot-
bollens främsta liga.

Foto: JOEL MARKLUND
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE OLYMPIAKOS FCH

MELLBERG: DET KRÄVS VERKLIGEN ATT 
ALLT STÄMMER OM VI SKA LYCKAS…
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NEDKÖPET – ETT LYFT 
MELLBERG: DET KRÄVS VERKLIGEN ATT 
ALLT STÄMMER OM VI SKA LYCKAS…

NEDKÖPET – ETT LYFTNEDKÖPET – ETT LYFT
ATEN. Olof Mellberg fick smak på 
Champions League i fjol.

Men mittbacken vet att förut-
sättningarna med Olympiakos är 
helt annorlunda.

– Om vi var lite för tunna med 
Juventus, så vore det dumt av 
mig att säga att Olympiakos är 
ett steg upp i kvalité, säger lands-
lagsveteranen.

Förra hösten chockade cypriotiska 
Anorthosis Famagusta hela Fotbollseuro-
pa. Laget slog ut Olympiakos i kva-
let och gjorde det svårt för klub-
bar som Inter och Werder Bre-
men i gruppspelet. 

Tränaren Temuri Kets-
baia låg bakom succén. Den-
na sensommarmilda fredags-
kväll står han på Olympiakos 
träningsanläggning utanför Pire-
us. Han spanar in uppvärmningen där 
Olof Mellberg och hans nya lagkamrater 
leker sig varma med droppboll. Den gre-
kiska toppklubben värvade den 41-årige 
tränaren i våras.

Är Ketsbaia mannen att leda 
Olympiakos till framgång i 
Champions League, Olof?
– Det tror jag. Det är alltid tajt i grupp-

spelet. Det är högt tempo, det är bra match-
er. Jag tror att vi har ett lag som kan höja 
sig i de stora matcherna, säger Mellberg.

Krävs att allt faller på plats
Olympiakos lottades in samma grupp 

som Arsenal, AZ Alkmaar med Pontus 
Wernbloom och Standard Liège.

Om du jämför med dina erfaren-
heter från Juventus, har Olym-
piakos de kvalitéer som krävs 
för framgång i turneringen?
– Det beror på vad man menar med 

framgång. Vi hade kanske en något tunn 

trupp med Juventus förra året. Vi vann 
den tuffa gruppen med Real Mad-
rid och sedan gjorde vi det bra 
mot Chelsea, men räckte in-
te hela vägen fram. Juventus 
är en toppklubb i världen, 
här krävs det verkligen 
att allt stämmer, säger 
den 31-årige landslags-
backen och fortsätter:

– Men man har sett 
lag som inte varit från 

de största ligorna som 
varit framgångsrika 

i Champions Lea-
gue. De kan fokuse-
ra på Champions Lea-
gue på ett annat sätt. Spe-
lar man i Premier League, 

La  Liga eller Serie A så är det 
 tuffa matcher hela året. Det 

blev intensivt i Juventus.

”Mycket på spel”
Olof Mellberg är mycket väl 

medveten om att han tagit steget 
till en mindre klubb. Han lämna-
de Serie A för att få speltid. Med 
tre italienska landslagsbackar i Ju-
ventus insåg han att chanserna 
skulle vara små. Och han trivs 
inte på bänken. Nu har han 
kommit till en klubb där han får 
mycket speltid. I grekiska ligan 
– och i Champions League.

– Det är verkligen ett mål 
för klubben att se vad man kan 
göra i gruppspelet, det är där 
man har haft det lite tufft de 
senaste åren. Det står mycket 
på spel, det är mycket peng-
ar för klubben, säger Olof 
Mellberg.

Petra Thorén

MELLBERG 
SPÅR CHAMPIONS LEAGUE

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

MELLBERG
CHAMPIONS LEAGUE

”Det blir intressant att se både Real Madrid och Barcelona. Det kanske blir Real 
  och Barcelona som tar över efter den engelska dominansen som varit de senaste 
    åren. Det ska bli kul att se hur Barcelona kan lyckas nu när Zlatan är där.”

ZONSPELARE
Mellberg tror att han 
kommer att passa 
bra in i Olympiakos: 
”Vi spelar med rak 
fyrbackslinje, med 
zonspel som i lands-
laget.” Foto: PETRA THORÉN
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UEFA CHAMPIONS LEAGUER. STANDARD DE LIÈGE H

I fjol höll Standard Liège på att slå 
ut Liverpool i Champions League-
kvalet.

I år är de belgiska mästarna 
 direktkvalificerade och siktar på 
att gå långt.

– Vi är inte rädda för något 
lag, säger Standards lag-
kapten Steven Defour.

Standard Liège fick ett ex-
tremt tungt uttåg ur Champi-
ons League i fjol. Laget lotta-
des mot Liverpool i den sista 
kvalomgången, dominerade bå-
da 0–0-matcherna och kostade till 
och med på sig att missa en straff hemma 
på Sclessin. Men när det bara var två minu-
ter kvar till ett straffavgörande på Anfield 
tryckte Dirk Kuyt in segermålet för Liver-
pool och Standard fick spela Uefa-cupen.

Belgiska mästare – igen
Men Standard försvarade sin  belgiska 

 liga titel och tack vare de nya Champi-

ons League-kvalreglerna får unga ”Les 
Rouches” gå rakt in i gruppspelet i år. Arse-
nal, AZ Alkmaar och Olympiakos står för 
motståndet, men Standards 21-årige lagkap-
ten Steven Defour tror stenhårt på att laget 
går vidare till slutspelet i vår.

– Det är så jämnt på den här nivån. 
Alla lag är ungefär lika bra och vi är 

inte rädda för någon. Vi går vidare, 
i alla fall om alla klarar av att spela 
på topp i tre månader. Det är lite 
surt att vi inte fick spela mot mina 
favoritlag Real Madrid och Milan. 

Men vi kanske får möta dem 
i slutspelet i stället, 

säger han till Sport Wereld.
Steven Defour har trots sin 

ringa ålder varit Standard Lièges ab-
soluta nyckelspelare de senaste säsong-
erna. Han blev utsedd till ligans bästa 
spelare redan för två år sedan och det 
existerar ingen europeisk toppklubb 
som inte åtminstone hört sig för om 
playmakerns tjänster.

Hans radarpartner från matcherna mot 
Liverpool, Marouane Fellaini, 21, försvann 
visserligen till Everton strax efter förlusten 
i fjolårets kval. Nya lekkamraten Alex Wit-
sel, 20, är också belgisk landslagsman, ut-
sedd till ligans bäste spelare och hett ville-
bråd bland storklubbarna. Witsel är desto 
nöjdare med Standards lottning:

– Arsenal är klubben i mitt hjärta. De 
matcherna kommer att bli speciella och 
Arsenal är naturligtvis stor favorit att vin-
na gruppen. Det kommer att stå mellan de 
andra tre lagen att slåss om andraplatsen. 
Vi kommer hur som helst inte att bli någon 

strykpojke, säger han.

Skräller Standard?
Det kan mycket väl bli så. Får Standard 

i gång Alex Witsel och Ste-
ven Defour har laget poten-

tial att bli hela Champions 
Leagues största skräll i år.

David Tanentsapf
sport@aftonbladet.se
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PRESSADE LIVERPOOL I FJOL – NU SKA LIÈGE VISA VAD DE GÅR FÖR 

HÖG
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HAR GJORT FYRA MATCHER I CHAMPIONS LEAGUE ✔ 060914 Celta Vigo (h) 0–1 ✔ 060928 Celta Vigo (b) 0–3 ✔ 080913 Liverpool (h) 0–0 ✔ 080927 Liverpool (b) 0–1

Witsel.

LIÈGE LADDAR OM  
Steven Defours Standard 
Liège tvingade Liverpool 
till avgörande i förläng-
ning för ett år sedan. Nu 
måste belgarna få stopp 
på ett annat engelskt 
lag, Arsenal. Foto: AP

PRESSADE LIVERPOOL I FJOL – NU SKA LIÈGE VISA VAD DE GÅR FÖR 

HÖG
STANDARD
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GRUPP H: 16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

BILDAD: 1886. SMEKNAMN: The Gunners. 
ARENA: Emirates Stadium (60 355). PUBLIKSNITT 
08/09: 60 040. MERITER: Ligaguld: 13 
(senast 2004). FA-cupen: 10 (2005). 
Ligacupen: 2 (1993). Uefacupen: 1 (1970).
Cupvinnarcupen: 1 (1994). 
FEM SENASTE ÅREN: 2 – 4 – 4 – 3 – 4.
CL FEM SENASTE ÅREN: Åttondel – Final – ÅD – Kvart – Semi.

MÅLVAKTER

BACKAR

 Åttondel – Final – ÅD – Kvart – Semi.

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

The Gunners. The Gunners. 
PUBLIKSNITT 

 Ligaguld: 13 

Ligacupen: 2 (1993). Uefacupen: 1 (1970).

 2 – 4 – 4 – 3 – 4.
 Åttondel – Final – ÅD – Kvart – Semi.

MÅLVAKTER

 Åttondel – Final – ÅD – Kvart – Semi.

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.
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ARSENAL

TRÄNARE
ARSÈNE WENGER   Tränare sedan 1996   ?+?+?+?+
■ Fotbollsfilosof som är en extremt skicklig talangutvecklare. Även taktiker av stora mått.

1.  Manuel ALMUNIA   32  191  86 32 ma/0 mål  ?+?+?+?+
■ Rutinerad straffspecialist med snabba reflexer som har axlat Lehmanns mantel utmärkt.
 21. Lukasz FABIANSKI   24  190  83 6 ma/0 mål  ?+?+
■ Lovande målvakt som fick en del speltid i fjol. Orutinen lyser fortfrande igenom.
 24. Vito MANNONE   21  192  80 1 ma/0 mål  ?+?+
■ Talang som är skolad i Atalantas högt ansedde akademi. Ett framtidsköp.

3. Bacary SAGNA   26  176  72 35 ma/0 mål  ?+?+?+?+
■ Stark och brytningsssäker högerback. En av de allra bästa i defensiven.
 6.  Philippe SENDEROS   24  190  87 0 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Mittback med 31 landskamper för Schweiz. Utlånad till Milan i fjol. Skaplig backup.
10. William GALLAS   31  183 82 23 ma/2 mål  ?+?+?+?+
■ Mittback som håller världsklass, men med svagt psyke. Blivit av med kaptensbindeln.
 18. Mikaël SILVESTRE  31  184  86 14 ma/2 mål  ?+?+?+
■ Rutinerad allround försvarare med nio säsonger i Manchester United bakom sig.
 20. Johan DJOUROU  22  192 90 15 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Storväxt mittback som spås en lysande framtid. Brister dock i positionsspel då och då.
 22. Gaël CLICHY   24  179 71 31 ma/1 mål  ?+?+?+?+?+
■ Vindsnabb och löpstark vänsterback. Med bättre inlägg har han få övermän.
 31. Thomas VERMAELEN NY! 23 182 82 0 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Allsidig, kraftfull och nickstark back som har varit tongivande i Ajax defensiv.
 40. Kieran GIBBS   19  179 64 8 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Mycket lovande vänsterback som trots missen i CL-semifinalen gjort positivT intryck.

2. Abou DIABY   23  188  75 24ma/3 mål  ?+?+?+
■ Kraftfull tvåvägsspelare som skulle bli Fábregas parhäst. Verkar dock ha stagnerat.
4. Cesc FÁBREGAS   22 177  70 22 ma/3 mål  ?+?+?+?+?+
■ Spelmotor med genialiska passningar och makalös blick för spelet. Lagets viktigaste.
 7. Tomás ROSICKY   28  176  67 0 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Liten, spelskicklig och ett fruktat skott. På väg tillbaka efter två års skada.
8. Samir NASRI   22  177  75 29 ma/6 mål  ?+?+?+?+
■ Kreativ, bollsäker och målfarlig offensiv mittfältare. Har klarat anpassningen till PL bra.
 14. Theo WALCOTT   20  176 68 22 ma/2 mål  ?+?+?+?+
■ Blixtsnabb ytter som sakta men säkert börjat leva upp till de högt ställda förväntningarna.
 15. DENILSON  21  179 73 37 ma/3 mål  ?+?+?+
■ Lovande spelare som matchades mycket i fjol. Måste bli modigare i passningsspelet.
16. Aaron RAMSEY  18  178  76 9 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Energisk mittfältare med bra passningsspel och vasst skott. Köptes dyrt från Cardiff.
17. Alexandre SONG  21  183  74 31 ma/1 mål  ?+?+?+
■ Defensiv, stark bollvinnare som svarade för flera bra insatser under våren. 
23. Andrej ARSJAVIN  28  172  68 12 ma/6 mål  ?+?+?+?+?+
■ Satte omgående sin prägel på Premier League med fyra mål mot Liverpool på Anfield.

9. EDUARDO da Silva   26  178  70 0 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Straffområdesspelare med målsinne som blev söndertacklad 2008. Skadad 18 mån.
11. Robin VAN PERSIE   26  183  71 28 ma/11 mål  ?+?+?+?+
■ Snabb, teknisk och målfarlig forward. 20 mål och 11 assist förra säsongen. 
 26. Nicklas BENDTNER   21  193  80 31 ma/9 mål  ?+?+?+
■ Får stort förtroende av Wenger men måste bli effektivare framför mål.

 12. Carlos VELA   20  178 66 14 ma/1 mål  ?+?+

 19. Jack WILSHERE   17  170 70 1 ma/0 mål  ?+?+

 30. Armand TRAORÉ   19  185 70 0 ma/0 mål  ?+?+

 27. Emmanuel EBOUÉ   26  178 72 28 ma/3 mål  ?+?+?+

MITTFÄLTARE

ANFALLARE

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

ThomasThomasThomas

BILDAD: 1967. SMEKNAMN: AZ.
ARENA: DSB Stadion (17 150).
PUBLIKSNITT 08/09: 16 479
MERITER: Ligaguld: 2 (senast 2009).
FEM SENASTE ÅREN: 3 – 2 – 3 – 11 – 1
CL FEM SENASTE ÅREN: Ej med – E.m – 
E.m – E.m – E.m

12. Joey DIDULICA   31  191  80  8 ma/0 mål  ?+?+
■ Bänknötare som trots allt fått en del speltid. Förlängde nyligen kontraktet till 2012.
21. Erik HEIJBLOK   30  196  93  37 ma/0 mål  ?+?+
■ Köptes inför säsongen, men har fått dåligt med speltid under hösten.
1. Sergio ROMERO   22  192  87  28 ma/0 mål  ?+?+?+?+
■ Säker argentinare som innehaft posten som förstemålvakt i två säsonger redan. 

2. Kew JALIENS   30  186  74  24 ma/1 mål  ?+?+
■ Veteranback som oftast spelar till höger. Sjätte säsongen i AZ.
14. Ragnar KLAVAN   23  185  79  12 ma/0 mål  ?+?+
■ Kom på lån redan i vintras från Heracles. Köptes loss under sommaren. 
25. Niklas MOISANDER  23  181  75  22 ma/1 mål  ?+?+?+
■ Ganska liten finsk mittback. Kan vara nonchalant, men är duktig med fötterna.
4. Héctor MORENO   21  182  80  15 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Missade hela vårsäsongen med en bruten fot, men är nu tillbaka. Mycket lovande.
5. Sebastien POCOGNOLI  22  182  72  25 ma/2 mål  ?+?+
■ Ordinarie vänsterback, men kan också flytta upp högre i banan. Mycket offensiv.
28. Gill SWERTS   26  179  75  27 ma/2 mål  ?+?+
■ Högerback som är ordinarie i belgiska landslaget. Har fått rött kort två matcher i rad.

MÅLVAKTER

BACKAR

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

 3 – 2 – 3 – 11 – 1
 Ej med – E.m – 

+?+? +?+?

MÅLVAKTER

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.
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AZ ALKMAAR

19. Ari DA SILVA FERREIRA  23  182  87  20 ma/9 mål  ?+?+
■ Ex-kalmariten hade en fantastisk höst i fjol, men betydligt tyngre i våras. 
10. Mounir EL HAMDAOUI  25  182  84  31 ma/23 mål  ?+?+?+?+
■ Den stora anledningen till fjolårets guld. Inledde med fyra mål på fyra matcher i år.
18. Moussa DEMBÉLÉ   22  177  64  23 ma/10 mål  ?+?+?+
■ Blixtsnabb yttermittfältare, ordinarie i belgiska landslaget. Oerhört målfarlig.
7. Jeremain LENS   21  175  76  8 ma/1 mål  ?+?+?+
■ Snabb och teknisk lirare som kan spela både på topp och till vänster. Svårstoppad.
29. Graziano PELLÉ   24  193  90  20 ma/3 mål  ?+
■ Stor och tung italienare som ännu inte fått det att stämma i AZ.

MITTFÄLTARE

TRÄNARE

ANFALLARE

RONALD KOEMAN    Tränare sedan 2009   ?+?+
■ Har vunnit ligan med både PSV och Ajax. Men här finns mycket att bevisa.

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

KewKew
Niklas

6. David MENDES DA SILVA  27  186  75  29 ma/2 mål  ?+?+
■ Så gott som ordinarie i två säsonger i följd nu. Kan spela på båda kanterna.
19. Kees LUIJCKX   23  190  83  15 ma/0 mål  ?+
■ Fick göra minutkorta inhopp i våras. Likadant nu för kantspelaren.
11. Maarten MARTENS  25  176  59  32 ma/7 mål  ?+?+?+
■ Spelar i en skön fri roll där han rör sig över hela planen. Målfarlig landslagsman.
15. Simon POULSEN   24  184  76  11 ma/0 mål  ?+
■ Har fått väldigt lite speltid sen han kom från Midtjylland, kanske ändring på det i år?
8. Stijn SCHALARS   25  177  72  29 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Slitstark defensiv bollvinnare som även kan ligga bakom mycket offensivt. 
23. Nick VAN DER VELDEN  24  189  80  20 ma/1 mål  ?+
■ Fick mest nöja sig med inhopp i fjol. Konkurrensen än tuffare nu på mittfältet.
26. Marko VEJINOVIC   19  188  74  3 ma/0 mål  ?+
■ Central mittfältare som är ordinarie i det holländska U19-landslaget. 
27. Brett HOLMAN   25  177  75  15 ma/1 mål.  ?+?+?+
■ Den offensive mittfältaren hade det tungt i fjol, har inlett betydligt bättre i år.

16. Pontus WERNBLOOM  23  187  85  3 ma/0 mål  ?+?+
■ Ex-ängeln har fått en tuff start i AZ, där det oftast varit inhopp som gällt. 

Efter den  na ligaupptakten har
Arsenal skrällchans i Europa till 

vinnaroddset 11.00!
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GRUPP H: 16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

38. Sinan BOLAT   20  186  77  7 ma/0 mål  ?+?+
■ Kom från Racing Genk i vintras. Tog direkt över mellan stolparna.
16. Anthony MORIS   19  184  75  0 ma/0 mål  ?+
■ Ung talang som ännu inte fått göra ligadebut för mästarna.
1. Kristof VAN HOUT NY! 22  208  99  0 ma/0 mål  ?+?+ 
■ Kom till Standard i somras. Gigantisk målvakt som fortfarande väntar på sin debut.

4. Alex DE MORAES GOMES NY!      21 195 87  0 ma/0 mål  ?+ 
■ Brasilianare som kom direkt från hemlandet. Dåligt med speltid både där och i Standard.
17. Marcos CAMOZZATO  26  177  71  30 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Snabb och offensiv högerback. Drar på sig en del onödiga varningar.
2. Reginal GOREUX   21  175  73  22 ma/1 mål  ?+?+
■ Högerback som mest får rikta in sig på inhopp. Inget spel än i år.
15. Tomislav MIKULIC   27  186  82  19 ma/0 mål  ?+?+
■ Kroatisk mittback som hade problem med skador i fjol. Bra på huvudet.
19. Adama SARR   25  186  80  19 ma/1 mål  ?+?+?+
■ Senegalesisk landslagsman som i år tagit ett stort steg framåt. Ordinarie i mittförsvaret.
6. Cédric COLLET   25  188  76  29 ma/2 mål  ?+?+
■ Drar på sig mycket varningar. Men mycket offensivt lagd. Bra huvudspel.
25. Eliaquim MANGALA  17  187  74  11 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Mycket lovande yngling som redan som 17-åring är ordinarie. Kan spela på mittfältet.
14. Landry MULEMO   22  177  70  20 ma/0 mål  ?+?+
■ Offensiv vänsterback som i fjol mest fick agera inhoppare.

27. Arnor ANGELI NY!   18  190  80  0 ma/0 mål  ?+ 
■ Stor mittfältare som i år får chansen i a-truppen. Ingen speltid ännu.
33. Mehdi CARCELA GONZÁLEZ   20 176 67 12 ma/0 mål  ?+?+
■ Belgisk U21-landslagsman. Har hittills mest fått agera inhoppare i Standard.
7. Wilfred DALMAT   27  175  73  30 ma/4 mål  ?+?+?+
■ Offensiv mittfältare som också kan spela till vänster. Målfarlig.
8. Steven DEFOUR   21  174  65  31 ma/4 mål  ?+?+?+
■ Stentuff mittfältare som vinner mycket boll. Bra skott, vilket han visade ofta i fjol.
11. Grégory DUFER NY!  27  175  65  0 ma/0 mål  ?+?+ 
■ Lånades i fjol ut, med succé som följd. Nu ska vänstermittfältaren följa upp det.
28. Alex WITSEL   20  183  73  33 ma/7 mål  ?+?+?+
■ Offensiv mittfältare som kan spela både i mitten och på en kant. Mycket målfarlig.
20. Benjamin NICAISE  28  184  79  25 ma/1 mål  ?+?+
■ Defensiv mittfältare som ofta får finna sig i att nöta bänk.

29. Gohi CYRIAC   19  174  66  1 ma/0 mål  ?+
■ Standard hoppas mycket på den kvicke anfallaren, men hittills bara ett kort inhopp i år.
10. Igor DE CAMARGO   26  187  75  27 ma/8 mål  ?+?+
■ Halvbrasse som gjorde två mål direkt i seriepremiären i augusti.
23. Milan JOVANOVIC   28  183  73  30 ma/12 mål  ?+?+?+
■ Serbisk landslagsman som i fjol var klubbens näst bästa målskytt. Minst lika bra i år.

9. Dieumerci MBOKANI BEZUA      23 185 73  27 ma/16 mål  ?+?+?+?+
■ Bäste målskytten i fjol, med ett bra huvudspel men också ett fint skott.
20. Moussa TRAORE NY! 20  184  79  0 ma/0 mål  ?+ 
■ Ung anfallare som bara fått göra korta inhopp under säsongsinledningen.

BILDAD: 1900. SMEKNAMN: De röda
ARENA: Stade Maurice Dufrasne (30 030).
PUBLIKSNITT 08/09: 25 912
MERITER: Ligaguld: 10 (senast 2009).
FEM SENASTE ÅREN: 4 – 2 – 3 – 1 – 1
CL FEM SENASTE ÅREN: Ej med – E.m – 
kval – E.m – kval

MÅLVAKTER

BACKAR

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

+?+? ++++?+?+?+++?+

 Stade Maurice Dufrasne (30 030).

 4 – 2 – 3 – 1 – 1
 Ej med – E.m – 
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TRÄNARE
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MITTFÄLTARE

ANFALLARE

LASZLO BÖLÖNI  Tränare sedan 2008   ?+?+?+?+
■ Tog fram Cristiano Ronaldo. Vann ligan med Standard under sitt första år i klubben.

BILDAD: 1925. SMEKNAMN: Legenderna.
ARENA: Karaiskakis Stadium (33 334).
PUBLIKSNITT 08/09: 25 371
MERITER: Ligaguld: 37 (senast 2009).
FEM SENASTE ÅREN: 1 – 1 – 1 – 1 – 1
CL FEM SENASTE ÅREN: Grupp – grupp – 
grupp – åttondel – kval

3. Didier DOMI   31  179  69  16 ma/0 mål  ?+?+
■ Välmeritad försvarare med sammanlagt fem ligatitlar i Grekland och Frankrike.
5. Giorgos GALITSIOS   23  183  76  6 ma/0 mål  ?+
■ Blandade och gav mycket under sin debutsäsong i fjol. Mest inhopp i år.
24. Leonardo JESUS   24  171  79  8 ma/0 mål  ?+?+
■ Offensiv vänsterback som verkar få mer förtroende i år. Speltid i alla CL-kvalmatcher.

4. Olof MELLBERG NY!   31  184  82  0 ma/0 mål  ?+?+?+ 
■ Gick till Grekland för att inte riskera bänken i Juventus. Direkt en ledare i försvaret.
3. Tassos PANTOS   33  175  71  21 ma/0 mål  ?+?+
■ Mycket rutinerad högerback som med ålderns rätt mest hjälper till i försvaret.
21. Avraam PAPADOPOULOS  24  186  79  22 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Spelar tillsammans med Olof Mellberg i mittförsvaret. Grekisk landslagsman.
2. Kyriakos PAPADOPOULOS  17  183  78  3 ma/0 mål  ?+?+
■ Bara 17 år gammal, men fick ändå hoppa in två gånger i kvalet. 
15. Raúl BRAVO   28  176  62  6 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Rutinerad spanjor som i våras var utlånad till Osasuna. Nu tillbaka med besked.
35. Vassilis TOROSIDIS   24  185  80  19 ma/2 mål  ?+?+
■ Bra säsong i fjol, men har det svårare i år. Tuff konkurrens både i mitten och till höger.
14. Michael ZEWLAKOW  33  183  79  20 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Mycket rutinerad högerback. Ordinarie 89 landskamper för Polen.

50. Pavol KOVAC   35  195  90  3 ma/0 mål  ?+?+
■ Andremålvakt bakom Nikopolidis. Fick 2,5 match i våras.
71. Antonis NIKOPOLIDIS  37  187  88  28 ma/0 mål  ?+?+?+
■ Den grekiske EM-hjälten från 2004. Inget insläppt mål på fyra matcher i CL-kvalet.
1. Leonidas PANAGOPOULOS  22  187  83  0 ma/0 mål  ?+
■ Femte säsongen i a-truppen, men fortfarande inget spel för Panagpoulus.

MÅLVAKTER

BACKAR

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.
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OLYMPIAKOS

9. Matt DERBYSHIRE   23  177  70  7 ma/5 mål  ?+?+?+
■ Gjorde dundersuccé när han i fjol kom på lån. Köptes från Blackburn för 35 miljoner.
10. Luís DIOGO   22  176  71  26 ma/6 mål  ?+?+?+
■ Har det tufft i ligan, men gjorde fem mål på åtta matcher i Uefacupen i fjol. 
22. Costas MITROGLOU  21  188  86  7 ma/2 mål  ?+?+
■ Nästan bara inhopp i fjol. Men fick chansen i CL-kvalet, och gjorde direkt två mål.

MITTFÄLTARE

ANFALLARE

TRÄNARE
TEMURI KETSBAIA    Tränare sedan 2009   ?+?+?+?+
■ Stod för en av CL-fotbollens största skrällar när han i fjol tog Anorthosis FC till gruppspelet.

16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.16/9 Olympiakos – Alkmaar, Standard – Arsenal,                   29/9 Arsenal – Olympiakos, Alkmaar – Standard, 20/10 Alkmaar – Arsenal, Olympiakos –                       Standard, 4/11                                                       Arsenal – Alkmaar, Standard – Olympiakos, 24/11 Alkmaar –                       Olympiakos, Arsenal – Standard, 9/12 Olympiakos – Arsenal, Standard – Alkmaar.

TassosTassos
PantosPantos

20. Dudu CEARENSE   26  186  75  26 ma/3 mål  ?+?+?+
■ Teknisk mittfältare med ett bra spelsinne. Motorn på mitten.
7. Luciano GALLETTI   29  179  72  27 ma/14 mål  ?+?+?+?+
■ Argentinsk högermittfältare som var lysande i vintras. Sämre nu, men ordinarie.
28. Cristián LEDESMA NY! 30  174  71  0 ma/0 mål  ?+ 
■ Ännu en kvick argentinare. Har återtagit en plats i startelvan under början av hösten.
25. Enzo MARESCA NY!  29  177  70  0 ma/0 mål  ?+ 
■ Stentuff italienare som vinner boll defensivt, men också ligger bakom mycket framåt.
33. Giannis PAPADOPOULOS   20  177  67  9 ma/0 mål  ?+
■ Grekisk U21-landslagsman som inte riktigt lyckats ta det stora steget. Central mittfältare.
11. Jaouad ZAÏRI NY!   27  181  75  0 ma/0 mål  ?+ 
■ Tuff central mittfältare som också kan spela till vänster. Ordinarie direkt i nya klubben.
8. Oscar GONZÁLEZ   26  181  70  20 ma/3 mål  ?+?+
■ Lyckades inte visa upp någon bra form under sitt första år. Bara tio matcher från start. 

Vi tror att svenskarna i AZ går vidare
från gruppspelet till oddset 2.05

- vad tror du?
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