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Formæli 

Undirritaðu fótbóltsvenjarar Eli Hentze og Hegga Samuelsen, ið báðir eru limir í tí norska 

venjarafelagnum – 

www.trenerforeningen.no -  hava 

verið á fótbóltsferð í norðuritalska 

fótbóltsbýnum Milano, ið er 

heimstaður hjá AC Milan og Inter 

Milan.  

Norska venjarafelagið við Teddy 

Moen sum oddamanni er eitt sera 

virkið felag. Árliga verður skipað 

fyri tveimum fótbóltsferðum. Um 

várið gongur leiðin til Manchester, 

og tá ið vit her heima hava gingið 

heystfjøllini, er vitjan hjá skiftandi 

stórfeløgum í Evropa á skránni. 

Seinastu árini er vitjað í FC Barcelona, Borussia Dortmund og nú fyrsta vikuskiftið í 

november 2013 gekk leiðin til Milano at kaga innar hjá AC Milan. 

Umframt møguleikan at vera við á venjaraferðunum fáa limirnir 6 árligar útgávur av blaðnum 

Fotballtreneren sendandi við postinum umframt teldutøka útgávu av danska venjarablaðnum 

Træning – www.dtunet.dk - Limirnir í føroyska venjarafelagnum VFF – www.vff.fo - hava 

nú eisini atgongd til hesi somu venjarabløð bæði úr Norra og Danmark.  

Árliga Cupfinaleseminariet er eisini partur av virkseminum hjá norðmonnum. 

http://www.cupfinaleseminaret.no/  Í 2013 bleiv serliga nógv gjørt burturúr, tí hetta var 

25.ferðin tiltakið bleiv hildið. 

Í november mánaði í 2008 vóru teir, sum tóku A-venjaraútbúgvingina tá og nakrir av 

instruktørunum í Oslo í eina viku. Har fingu teir m.a. høvið at fylgja Cupfinaleseminariet, ið 

hevði sera nógv áhugavert á skránni. Í fjør vóru U21 landsliðsvenjararnir Heðin Askham og 

Bill McCleod Jacobsen í Oslo í somu ørindum. 

Norskur fótbóltur er, sæð við føroyskum brillum, kanska ikki tað, ið fær okkum upp úr 

stólunum, men tá ið tað kemur til at tosa fak. At tosa um fótbóltsspælið sum fak, tá eru 

norðmenn við í fremstu røð. Ein sterk siðvenja at viðgera fótbóltsspælið og alt, ið hoyrir 

hartil. Nógv orka verður harafturat løgd í at granska innan øll øki, ið hoyra spælinum til.  

http://www.trenerforeningen.no/
http://www.dtunet.dk/
http://www.vff.fo/
http://www.cupfinaleseminaret.no/
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Venjarafelagið leggur sera stóran dent á at bera vitan víðari. Heimasíðan er á tremur við 

viðkomandi fótbóltsfakligum tilfari. 

Árliga gjaldið sum limur í norska venjarafelagnum er 500 NKR. Í løtuni eru 4 føroyingar 

limir. Teddy Moen er meira enn áhugaður – sjálvsagt – at fáa økt limatalið her í Føroyum. 

Men ikki bara økt limatal, hann er eisini áhugaður í at vita, hvørjir møguleikar vit síggja í 

limaskapinum. Hvat kunnu føroyskir venjarar fáa burturúr?  

Tá ið undirritaðu vóru á ferð í Manchester í februar mánaði í ár, umrøddi Teddy Moen 

ætlanirnar um eina árliga venjararáðstevnu fyri øll tey norðurlendsku venjarafeløgini. Henda 

ætlan verður nú førd út í lívið. Við yvirskriftini: Better Learners – Better Players, verður 

ráðstevnan hildin dagarnar 2.-5.januar 2014 á nýggja og stásiliga høvuðssætinum hjá enska 

fótbóltssambandinum St. Georges´ Park. Sum skilst hava 10 føroyskir venjarar møguleikan at 

luttaka Les meira á www.nordiccoaches.com  og 

http://www.dtunet.dk/pdf/nft/NordicCSartFT0413.pdf 

So er tú áhugaður/a í at ogna tær dygdargott fakligt tilfar og møguleikar fyri fótbóltsferðum 

bæði til Englands og onnur stór fótbóltslond við, so er limaskapur í norska venjarafelagnum 

ein góð íløga.  Áhugaði kunnu venda sær til mín – eli.hentze@skulin.fo – ella beinleiðis til 

Teddy Moen – tedmoen@online.no  http://www.dtunet.dk/pdf/nft/NordicCSartFT0413.pdf 

Túrurin gjørdist kanska í stuttur, men vit fingu førning við heimaftur! Førning, ið vit meta 

kann brúkast í okkara dagliga fótbóltsvirksemi føroyskum fótbólti at frama. 

Vit vilja við hesi frágreiðing bera fram nakað av tí, ið vit sóu og hoyrdu á ferðini. Enn sum 

áður hevur tað alstóran týdning at bera vitan víðari. Vitan, sum vit hava í okkara føroysku 

fótbóltsverð, men eisin vitan, ið vit fáa, tá ið vit vitja aðrar fótbóltsheimar/mentanir burturi í 

øðrum londum.  

Og ikki minni týdning hevur tað at hyggja nærri at okkum sjálvum og okkara virksemi við tí 

fyri eyga at vita, um vit eru á rættari kós, og ikki minst hvussu vit bera so í bandi at flyta 

fótbóltsspælið alsamt longri fram á leið. 

Við á ferðini vóru umboð fyri Norska Fótbóltssambandið (NFF) – www.fotball.no – Norsk 

Toppfotballsenter (TFS) – www.toppfotballsenter.no – umboð fyri Stabæk Fotball – 

www.stabak.no - venjarar úr Føroyum, Íslandi og Danmark og Norra sjálvandi.  

 

http://www.nordiccoaches.com/
http://www.dtunet.dk/pdf/nft/NordicCSartFT0413.pdf
mailto:eli.hentze@skulin.fo
mailto:tedmoen@online.no
http://www.dtunet.dk/pdf/nft/NordicCSartFT0413.pdf
http://www.fotball.no/
http://www.toppfotballsenter.no/
http://www.stabak.no/
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Fakliga innihaldið á túrinum var m.a. vitjan og kunning um ungdómsakademiið hjá AC 

Milan. Sóu dystir hjá teimum yngstu. Dystur í Serie A á San Siro leikvøllinum móti 

Fiorentina. Vitjan og kunning um Milanello, ið er venjingarøkið hjá 1. og 2.liði. Harumframt 

kunning um samarbeiðsavtalu millum norska felagið Stabæk Fotball og AC Milan. Umboðini 

fyri Toppfotballsenter høvdu eina framløgu sunnukvøldið, men hana løgdu vit tíverri ikki 

oyra til, tí vit skuldu náa flúgvaran aftur til Keypmannahavnar sunnukvøldið kl. 20.00. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hvat ger Hegga 

her á San Siro í 

kvøld”?? 
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Innihaldsyvirlit 

s. 2-4 Formæli 

s. 6-8 Skráin fyri dagarnar í Milano 

s. 9 Luttakaralistin 

s. 10-11 Brot úr fótbóltssøguni hjá AC Milan  

s. 12-13 Italsk søga og fótbóltssøga 

s. 14-20 Dagur 1, Centro Sportivo Vismare – Filippo Galli um Akademiið   

s. 21-23  Dagur 2, Milan Lab (ungdómsdeildin) Domenico Gualtiere 

s. 24-27 Samstarvsavtalan millum AC Milan og Stabæk Fotball – og framtíðin 

s. 28-30  Eygleiðing U8 & U9 AC Milan v Aldini 

s. 30-33  Serie A, AC Milan v AC Fiorentina 

s. 34   Dagur 3, 1.liðsvenjing á Milanello 

s. 35-39  MilanLab 

s. 40-41  Samanumtøka 

s. 42    Takk fyri áhugan 

s. 43-46  Grein í Fotballtreneren um túrin 
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AC Milan í søgu og tølum 

Associazione Calcio Milan ella bara AC Milan sá dagsins ljós fram í móti jólum 16.desember 

1899. Teir báðir Alfred Edwards og Herbert Kilpin úr enska býnum Nottingham eru 

stovnararnir.  

Í stuttum kann sigast, at AC Milan telist millum mest vinnandi feløgini í fótbóltsheimssøguni. 

Steypaskápini eru ikki bara full av sigrum á heimajørð, men eisini í evropeisku kappingunum 

hevur italska felagið skrivað søguna. Anno 2013 er tað bara Real Madrid úr spanska 

høvuðsstaðnum, ið hevur vunnið fleiri Champions League finaludystir. Teir kongaligu úr 

Madrid eiga 9 sigrar, meðan teir reyð-svørtu milanesarnir eiga 7 steyp við teimum stóru 

oyrunum.  

 

 

1989 Í minninum liva enn nakrir av 

dystunum frá tíðini Arrigo Sacchi 

stýrdi liðnum. Ikki minst Evropa Kup 

finalan fyri meistaralið í 1989 leikt á 

Camp Nou í Barcelona. Rumenska 

mótstøðuliðið Steaua Bukarest 

royndi, men formáddi sær lítið móti 

einum krútsterkum Milan liði við 

teimum trimum hollendarunum Frank 

Rijkaard, Ruud Gullit og Marco van 

Basten sum útlendska íslettið, ið gjørdi munin. Marco van Basten og Ruud Gullit skoraðu 

hvør síni tvey mál í knúsandi 4-0 sigrinum. Bert tvey upptøkutól vístu okkum livandi 

myndirnar úr Barcelona, tí sjónvarpsverkfall var í Spania.   
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2005 stóð ein av gomlu hetjunum frá Sacchi tíðini, Carlo Ancelotti, á odda fyri Milan í 

finaludystinum moti Liverpool FC. Henda minniliga CHL-finalan varð leikt í turkiska 

høvuðsstaðnum Istanbul. Alt talaði fyri italskum sigri, tá ið dómarin floytaði til hálvleiks, 3-0 

til Milan. Søgur siga, at serliga Paolo Maldini mátti 

harta fleiri av viðleikarum sínum í 

hálvleikssteðginum, tá ið teir longu høvdu hug at feira 

sigurin. At kanna sær bitan, fyrr enn hann er svølgdur, 

er sjáldan til nyttuna, og so var eisini hjá Maldini, 

Ancelotti og teirra monnum, tí Liverpool skoraði trý 

mál í nakrar fáar minuttir í seinna hálvleiki. 

Umdysturin gav onki, og so var tað enn einaferð ein 

sprellandi Liverpool málverji, hesuferð pólski Jerzy 

Dudek, sum stjól myndina, tá ið hann bjargaði fimta 

og seinasta Milan brotssparkið, ið ukreinin Shevchenko tók sær av. Teir reyðu av Merseyside 

kundu fyri fimtu ferð í søgu felagsins lyfta oyrasteypið upp móti turkiska himmalhválvinum, 

meðan Ancelotti og soldátar hansara máttu taka til takkar við ongum øðrum enn dansinum í 

hálvleikssteðginum! 

Á hesum lítla borðiskinum vóru tveir  brellbitar serveraðir úr fótbóltssøguni hjá AC Milan. 

Fleiri eru til áhugaða svanga lesaran her: 

www.acmilan.com/en/club/history  

www.en.wikipedia.org/wiki/A.C._Milan  

www.worldfootball.net/teams/ac-milan/20/  

  

 

 

 

 

 

 

 

Á húsavegginum á Milanello 

hongur skelti, ið vísir talið av 

Scudetto (italska meistarheitið) 

sigrum: 18 

http://www.acmilan.com/en/club/history
http://www.en.wikipedia.org/wiki/A.C._Milan
http://www.worldfootball.net/teams/ac-milan/20/
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Dagur 1 

Fríggjadagur 01.nov. 2013, Milano 

 

Á veg suður gjøgnum Evropa við kós móti 

norðuritalska fótbóltsbýnum Milano, settu 

vit orð á okkara væntanir til túrin, hvat vit 

ynsktu at fáa burturúr:  

-Vitan um, hvussu felagið mennir ungar 

leikarar. 

-At blíva inspireraðir av einum 

toppumhvørvi. 

-Gera okkum greitt, hvat kann takast við heimaftur og brúkast! 

-At skapa netverk. 

-Síggja venjing – uppliva venjaraleiklutin, undirvísingarhættir!  

Býurin Milano 

Ikki fingu vit høvi at síggja nevnivert av tí, ið hesin spennandi býur hevur at bjóða. Í 

bussinum av Malpensa flogvøllinum greiddi kvinnuliga ferðaleiðarin í stuttum frá býnum og 

søguni. Milano liggur í Lombardi økinum heilt 

har norðuri í Italia. Keltar stovnsettu býin ár 400 

f.Kr. Íbúgvaratalið er um 1,3 milliónir. 

Ferðaleiðarin vildi vera við, at fólkatalið var 

minkað við fleiri hundrað túsund seinastu árini. 

Milano er ein sera dýrur býur at búgva í, og tí 

leitaðu fólk sær út úr býnum at finna sær bústað, 

segði kvinnuligi ferðaleiðarin.  

Samlaða íbúgvaratalið í Italia liggur um 60 

milliónir. Søguliga er Italia meira enn sera 

áhugavert land. Men eisini fótbóltssøgan er verd 

at hyggja nærri at. Nøkur øki eru í heiminum,  
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har samfelagið og fótbóltsspælið nærum eru ein og sama eind. Italia er eitt av teimum, har 

bólturin er partur av sálini.  

Her eru nakrar leinkjur til tykkum, ið kundu hugsað sær at vita eitt sindur meira um Milano, 

Italia, søguna og ikki minst fótbóltssøguna. Trýst á myndirnar! 

 

Tað undrar væl ongan, at nógvir venjarar undan okkum báðum hava leitað sær vitan úr 

italskum fótbólti! Hesin venjarin hevur verið á námsferð í Italia og hugt nærri eftir 

ungdómsfótbóltinum har: 

http://www.sateionsoccer.com/2013/06/the-italian-job-examining-italian-youth.html 
http://www.sateionsoccer.com/2013/07/the-italian-job-examining-italian-youth.html 
http://www.sateionsoccer.com/2013/07/the-italian-job-examining-italian-youth_31.html  

 

Bøkurnar, ið eru skrivaðar um italskan fótbólt, eru eisini mangar í tali. Trýst á bøkurnar! 

  

 

 

  

 

 

http://www.sateionsoccer.com/2013/06/the-italian-job-examining-italian-youth.html
http://www.sateionsoccer.com/2013/07/the-italian-job-examining-italian-youth.html
http://www.sateionsoccer.com/2013/07/the-italian-job-examining-italian-youth_31.html
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/%C3%98vrige_byer_og_egne/Milano/Milano_(Historie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Italien_og_Malta/Italien_generelt/Italien_(Historie)
http://www.amazon.com/Winning-All-Costs-Scandalous-History-ebook/dp/B003OBZOEY/ref=sr_1_sc_2?s=books&ie=UTF8&qid=1385476407&sr=1-2-spell&keywords=Italien+football+history
http://www.amazon.com/Forza-Italia-Fall-Italian-Football-ebook/dp/B00702LLJA/ref=sr_1_sc_3?s=books&ie=UTF8&qid=1385476407&sr=1-3-spell&keywords=Italien+football+history
http://www.amazon.com/The-Italian-Job-Footballing-Cultures/dp/0553817876/ref=pd_sim_b_1
http://www.amazon.com/Calcio-A-History-Italian-Football/dp/0007175752/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1385476321&sr=1-3-catcorr&keywords=Football+in+Italy
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Centro Sportivo Vismara – venjingarøkið hjá barna/ungdómsliðunum 

Vit lendu fyrrapartin á Malpensa flogvøllinum og fóru beina leið inn til venjingarøkið hjá 

ungdómsdeildini hjá AC Milan, Centro 

Sportivo Vismara, har fyrrverandi 

verjuleikarin frá Arrigo Sacchi tíðini, 

Filippo Galli, ið nú er leiðarin fyri 

ungdómsdeildini í felagnum, tók ímóti.  

Centro Sportivo Vismara er kommunal 

ogn, og tað sæst á øllum brøgdum, tí her 

er sera lítið, ið fortelur okkum, at vit eru 

komin á vitjan hjá einum av teimum 

sterkastu fótbóltsfeløgunum í heiminum. 

Her eru gamaní 7 størri og minni fótbóltsvallir – 6 teirra við graslíki. Við inngongdina 

stendur ein skúrur við Milan-skelti á og omaneftir vegnum yvir til fótbóltsvallirnar eru skelti 

við búmerkinum á, men annars er onki, ið fortelur tær nakað um, at her alast komandi 

fótbóltsstjørnur.  

Svongu ferðafólkini, ið eru komin norðaneftir, verða bjóðaði inn í matarsalin. Ikki ein tann 

einasta fótbóltsmyndin á vegginum nakrastaðni. Løgið, halda vit, men vit fáa fortalt, at hetta 

er ikki ogn hjá AC Milan, og at felagið sleppur at gera brúk av hølunum. Hølini og øki verður 

eisini nýtt til annað kommunalt virksemi. Ella 

kanska er høvuðshugsanin hjá AC Milan bara 

hon, soleiðis sum amerikanski rithøvundin 

Daniel Coyle sigur í bókini, The Little Book 

of Talent:  

-Choose spartan over luxurious! We love 

comfort. We love state-of-the-art practice 

facilities, oak-paneled corner offices, spotless 

locker rooms, and fluffy towels. Which is a 

shame, because luxury is a motivational 

narcotic: It signals our unconscious minds to 

give less effort. It whispers, Relax, you´ve 

made it. The talent hotbeds are not luxurious. In fact, they are so much the opposite, that they 

are sometimes called chicken-wire Harwards.- 
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Filippo Galli, Head of Milan´s Youth Sector. 

 

Góðir tveir tímar vóru settir av til 

eina presentatión av felagnum, ið 

vit vóru komnir at vitja og eini 

gjøgnumgongd av liðunum í  

ungdómsdeildini 

Tað var núverandi leiðarin fyri 

ungdómsdeildini og fyrrverandi 

verjuleikarin á AC Milan liðnum 

frá 1983-1996, Filippo Galli, ið 

greiddi frá.  

Hann legði fyri við stuttari gjøgnumgond av søgu felagsins frá stovnanini og til dags dato. 

Nevndi m.a. eisini, at ikki færri enn 8 AC Milan leikarar eru kosnir besti leikari í Evropa. Av 

teimum bert tann eini italiumaður, Gianni Rivera.   Tosaði um týdningin av “home-grown” 

spælarum, og nevndi í tí sambandi Franco Baresi, Paolo Maldini, Alberigo Evani og 

Demetrio Albertini. Hann greiddi eisini frá Milanello og San Siro leikvøllinum. 

Technical Heart 

Seinastu 5 árini hevur verið arbeitt miðvíst við at menna akademiið. Fyrsti liðurin var at vitja 

onnur feløg so sum Barcelona, Ajax og Arsenal. Á ferðum okkara varnaðust vit í 

høvuðsheitum tvey týdningarmikil 

viðurskifti, greiðir Filippo Galli frá.  

1. Consistensy  

2. Uniformity 

Við hesum lyklaorðum varð farið undir at 

gera felags rætningslinjur. At skapa ein tráð. 

At gera eina menningarætlan. Áðrenn hevði 

tað í stóran mun verið so, at tað var upp til 

einstaka venjaran at áseta innihaldið í 

venjingunum. Í dag er hetta ikki so. 

Venjingarinnihaldið og frálæra/hættir er ásett  
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omanífrá. Tað merkir, at venjararnir møtast dagliga at tosa og tilrættisleggja venjing, sum 

skal vera í samsvari við yvirornaðu venjingarætlan felagsins.  

“Tekniska Hjarta” er grundvøllurin fyri menning av ungum fótbóltsleikarum. Galli harmast tó 

um, at venjingartímarnir eru ov fáir. Árgangirnir 94, 95 og 96, Primavera bólkurin, ið telur 

leikarar sum hoyra til 2.lið felagsins,  venja 10 tímar um vikuna. Hetta er alt ov lítið 

samanborið við onnur stór fótbóltslond í Evropa, sigur hann. Orsøkin er italska lógarverkið, 

ið ikki loyvir meiri venjing, fortelur Galli okkum!  

Leikararnir á akademinum koma í høvuðsheitum frá økinum Lombardia. Men til ber árliga at 

heinta 10 leikarar, ið koma uttanífrá. Í løtuni eru 40 leikarar heintaðir uttanfyri Lombardia 

økið.  

Liðini í ungdómsdeildini og vikuætlan 

 

Myndin vísir hvørji lið eru og hvussu 

nógvir leikarar hoyra til hvønn 

aldursbólkin, og hvørjar dagar vant verður. 

Eisini vísir hon, hvussu nógvir leikarar 

hava fastan bústað á akademinum. 

Vert er at leggja til merkis, at yngstu 

aldursbólkarnir føddir í 2005 & 2004 spæla 

dystir í kapping 5 v 5 og sunnudagar 

vinardyst 7 v 7. Vit sóu dystir hjá hesum 

aldursbólkum leygarmorgunin. Men meira 

um tað seinni.  

Ásetta tíðin loyvdi okkum tíverri ikki at 

spyrja nærri um hesi viðurskifti, men út frá myndini er týðiligt at síggja, at teirra skipan 

samanborið við okkara, og sum vit kenna hana serliga í Norðanlondum, er øðrvísi. Vit hava í 

skjótt nógv ár talað sterkt fyri minni vallum og færri leikarum á hvørjum liði. Á myndini 

omanfyri síggja vit, at teir 10 ára gomlu dreingirnir hjá AC Milan spæla 9 v 9, meðan farið 

verður yvir til lidna spælið 11 v 11, tá ið dreingirnir eru 11 ára gamlir.  

Tað er væl ongin, ið sigur, at vit í Føroyum skulu gera eins og danir, men ein sannroynd er 

tað, at vit hava hugt nógv tann vegin. Nýggja tilmæli hjá dønum um vallarstøddir og tal av  
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leikarum á hvørjum liði byggir á rúgvusmikla kanning av fótbóltsspælinum hjá børnum og 

ungum. Í tilmælinum verður sagt, at í U13 aldri verður farið yvir til 11 v 11 spælið. Her á 

landi verður byrjað upp á lidna spælið 11 v 11, tá ið leikararnir byrja í U16 kappingini. 

Ungdómsdeildin í tølum 

Filippo Galli tosaði við stórum bókstavum um týdningin av einum vælmannaðum og 

dugnaligum stuðulsliði runt dreingirnar. Hann harmaðist almikið um, at skúlaverkið, 

lógarsmíðið og fótbólturin ikki ganga hond í 

hond! “We have all the opportunities, but 

our country, you know”! 

Í nógvum øðrum evropeiskum londum, har 

akademi-tankin hevur vunnið hevd, er 

vanligt við felagsrætningslinjum, ið ásettar 

eru frá fótbóltssambandsins síðu, men í 

Italia ger man, sum man vil, segði Galli.  

Akademiið hevur høga raðfesting í 

felagnum. Tað kostar 7-8 milliónir evrur um 

árið. Ikki færri enn 700 t. evrur verða árliga 

nýttar til flutning av leikarum. Men 

sjálvsagt verður sera nógv gjørt burturúr at allatíðina at betra venjingina og venjararnar. 

Hvørja viku verða allar venjingarnar hjá í minsta lagi 3 liðum tiknar upp á video. 

Upptøkurnar verða fyrst og fremst brúktar til at eftirmeta venjararnar umframt sjálvt 

venjingarinnihaldið í mun til meginreglurnar. Filippo Galli vísti okkum okkurt dømi um, 

hvussu videomyndirnar heilt ítøkiliga kunnu brúkast at eftirmeta leiklut venjarans.  

Ov fáir leikarar koma ígjøgnum skipanina til 1.lið 

Hóast setningurin er greiður, so ásannar 

Galli, at ov fáir leikarar náa allan vegin upp 

á 1.lið. Seinastu fýra árini bert tveir leikarar. 

Høvuðsorsøkin er hon, sigur hann, at eftir 

Primavera - 2.lið, ið er tað, sum svarar til 

okkara gomlu unglingaskipan við 3 

árgangum – eru sera fáir klárir til at spæla í 

bestu deildini. Vit áttu at havt eina  
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professionella kapping fyri eykaliðini, eins og gjørt verður t.d. í Spania, segði hann. Í staðin 

noyðast vit at senda leikararnar til onnur feløg at menna seg víðari.  

Scouting – finna talentini 

Sum nevnt aðrastaðni koma flestu 

leikararnir úr Lombardia økinum. Ásetingar 

eru hvussu nógva flutningstíð leikari í 

mesta lagi skal hava til og frá venjing.  

Tí er tað ikki so løgið, at flestu 

talentleitararnir arbeiða í Lombardi, men 

felagið hyggur sjálvsagt eisini út um 

bøgarðarnar! Galli brúkti tó ikki nógva tíð 

at tosa um henda partin.  

 

 

Filosofiin – leikskipan og leikháttur  

Fríggjadagurin var “tíverri” halgidagur, so 

tískil høvdu øll akademiliðini frídag. Í 

staðin vísti Galli okkum videobrot frá 

dystum hjá teimum ymisku 

aldursbólkunum, meðan hann greiddi 

okkum frá yvirornaðu filosofiini – 

leikskipan og leikhátti.  

Einasta kravið allan vegin gjøgnum 

skipanina er at spæla og ella arbeiða fram 

ímóti at spæla við 4 leikarum í 

verjuketuni og við 3 leikarum á miðvøllinum. Allegri, 1.liðsvenjarin, er partur av 

venjarahópinum í “Tekniska hjartanum”. Á tann hátt tryggja vit okkum, at leikskipanin og 

hátturin er tann sami frá tí yngsta til tann elsta, segði Galli. Meðan vit síggja videobrotini á 

stórskíggjanum tosar hann nógv um, hvat spælarin ger, tá ið hann hevur mist bóltin. Eisini 

nevnir hann fleiri ferðir týdningin av røttum “bodyposition”, tá ið leikari móttekur bóltin. 
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Í sjálvum spælinum, sigur hann, vilja vit spæla í longdarrætning tíðliga, helst beinanvegin. 

Harumframt vilja vit: 

-impose the play 

-lead the game, build up from the back, play under pressure 

-develop player´s quick thinking and ability to recognize the development of the play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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Milan lab 

Av tí, at hetta var á skrá til dagin eftir, so segði hann ikki stórvegis um tað. Men kom tó eitt 

sidnur inn á ymiskar ásetingar t.d. á tí kropsliga økinum. Tað snýr seg m.a. annað um, at 

leikarar verða testaðir triðja hvønn mánað at vita, hvussu skjótir teir eru á 10, 20, 30 og 40 

metrum. Hesar umframt fleiri aðrar kropsligar/rørsluligar testir.  

Filippo Galli nevndi, at tað kropsliga/rørsluliga var sera avgerandi fyri, hvørt ein leikari 

megnaði at ganga smala vegin fram móti grønu grasfløtuni, har teir stóru dystirnir verða 

spældir. Um 90 % av leikarunum, ið sleppa víðari upp gjøgnum skipanina hjá okkum eru 

rørsluliga soleiðis, sum vit hava ásett og ynskja tað, segði hann.  

Samanumtøka 

Her var nógv áhugavert at hoyra henda fyrsta dagin. Tó stórt spell, at ongin venjing var at 

eygleiða, men sum nevnt høvdu 

dreingirnir fingið frí, tí halgidagur 

var.  

Umboðini fyri Milan, Filippo Galli 

og Prisca Boff Hjort, ið er italiensk 

og kona formannin í Stabæk, vóru 

sera fyrikomandi og eisini eyðmjúk 

í mun til, hvar akademiið hjá AC 

Milan er í løtuni samanborið við 

onnur í Evropa. Tað var heilt 

týðiligt, at hesi fólkini vistu, at tey 

ikki sótu inni við øllum sannleikum 

um fótbólt, og eisini tey høvdu brúk fyri at fara út at leita sær vitan hjá øðrum. Enn hava vit 

ikki verið á vitjan í Borussia Dortmund, segði Galli.  

Læruríkt at taka við sær, at sjálvt tey, ið vit halda teljast millum tey dugnaligastu í verðini á 

sínum øki, síggja týdningin av at leita eftir nýggjari vitan allatíðina!  
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Dagur 2 

Leygardagur 02.nov. 2013, Milano 

Eftir ein góðan náttarblund á hotellinum www.antareshotels.com/en/hotel_rubens/, sum 

liggur nokkso mitt í Milano og bert 10-15 minuttir frá San Siro leikvøllinum, gekk leiðin 

leygarmorgunin aftur til Centro Sportivo Vismare.  

Professari Domenico Gualtiere, Milan Lab Staff 

Member, greiddi okkum frá tí víðagitna Milan Lab. 

Pål Berg og Antoni Ordinas frá Stabæk Fotball 

fortaldu um samstarvsavtaluna millum AC Milan og 

Stabæk Fotball, men eisini um teirra royndir úr 

norskum fótbólti, umframt eitt boð upp á framtíðina 

– respect the past football, study the present 

football, anticipate the future. 

Seinnapartin eygleiddu vit dystir hjá hjá U8 & U9. 

 

Milan Lab (ungdómsdeildin), professari Domenico Gualtiere 

Ikki heilt vísur í, at vit eftir framløguna vóru heilt greiðir yvir allar teir mongu smálutirnar, ið 

professarin borðreiddi við!? Sótu við eini sterkari kenslu av, at her ræður so avgjørt ongin 

tilvild. Allir hugsandi upplýsingar um allar leikarar 

verða skrásettir. Har ímillum testúrslit, men tey geva 

ikki øll svarini, sigur Gualtiere. Tey geva okkum 

amboð og størri vitan, so vit betri kunnu taka 

avgerðir! 

Milan Lab er sett saman av tveimum deildum. Einari 

fyri tey yngru og eina fyri teir vaksnu leikararnar 

Domenico Gaultiere greiddi okkum frá 

ungdómsdeildini. Greiður munur er á 

upplýsingunum/data, ið savnaðir verða. Í 

ungdómsdeildini snýr tað seg fyrst og fremst um 

upplýsingar, ið geva okkum amboð at optimera 

menningina, men eisini í mun til útveljingina. Hjá  

http://www.antareshotels.com/en/hotel_rubens/
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teimum vaksnu snýr tað seg fyrst og fremst um  “well being” hjá hvørjum einstøkum leikara.  

Spurdur um nøkur test gevur so neyvar upplýsingar, at til ber at siga, at hesin ella hasin 

leikarin nær heilt upp á 1.lið? Nei, ikki enn, sigur professarin. Enn er holistiski (heildar) 

vegurin tann besti! 

Lítið at ivast í, holistiska tilgongdin er hin rætta, men millum lítið og onki  bleiv tó nevnt um 

tann sálarliga partin í menningini av leikarum samanborið við tann fysiska, ið fekk størst 

rásarúm í framløgu hansara.   

Milan Lab byrjaði í 2006/07 kappingarárinum at  fylgja nevnt við menningini hjá hvørjum 

einstøkum leikara. Talið 

av data er avgerandi, 

sigur Domenico. Í løtuni 

hevur Milan Lab yvir 1 

millión upplýsingar/data. 

Data, ið eisini hjálpir 

felagnum, tá ið leitað 

verður eftir leikarum – 

scouting.  

Høvuðssetningurin er 

sum nevnt aðrastaðni at 

menna leikarar til 1.lið 

felagsins.  

Lyklaorðini í hesum 

sambandi eru: “create 

solutions for the 

problem” 

Domenico vísir nakrar talvur, ið lýsa menningina fyri einstøku aldursbólkarnar í mun til ymsu 

fysisku økini: koordinatión, skjótleika, úthaldini, styrki og konditión. Hesir upplýsingar, ið 

eru alment galdandi, hava sjálvsagdan týdning fyri innihaldið í venjingunum hjá einstøku 

aldursbólkunum, sigur hann. Í hesum sambandi dvølur hann við aldurin 10-12 ár (gullaldurin) 

sum sera týdningarmiklan fyri menningina av koordinatión.  

Síðani vísir hann okkum prosentvísu raðfestingina av ymsu økjunum í venjingini. M.a. nevnir 

hann, at til og við U15 aldur verður koordinatión og skjótleiki raðfest høgt, men eisini  
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“flexibility”. Men í AC Milan eins og alla aðrastaðni er tíðin avmarkað, tí sjálvt spælið skal 

eisini spælast, so loysnin er at flætta fysiska økið upp í spæløvilsini.   

 

Henda myndin vísir, 

hvussu nógvir 

minuttir eru settir av 

um vikuna at venja 

kropsliga – rørsluliga 

venjing í ymsu 

aldursbólkunum. 

Dataeftirlit 

Tað er týðiligt at 

síggja, at 

kanningarúrslit og 

spælitíð hanga neyvt 

saman. Tá ið alt 

kemur til alt, er tann 

mest áhugaverda 

upplýsingin: spælir 

leikarin ella ikki? Er leikarin sera væl fyri kropsliga og skorar høgt í testum, men ikki spælir, 

so kann talan vera um skeiva datainnsavning, so hetta er eisini dataeftirlit hjá okkum sjálvum, 

sigur Gualtiere. 

Hann fortelur okkum, at nærum allir leikararnir, ið koma víðari til Primavera-hópin skora 

høgt í teimum fysisku testunum. Men hetta er eisini galdandi allan vegin niður gjøgnum 

aldursbólkarnar. Leikarar, ið skora lágt í fysisku testunum koma ikki víðari. 85,5% av 

leikarunum, ið spæla dystirnar hava áðurnevndu karakteristika – altso skora høgt í fysisku 

testunum. Spælarar, ið spæla dystirnar, verða bæði valdir fyri at vinna og tí teir hava 

potentiali at koma víðari.  

Tá ið metast skal um víðari luttøku hjá leikara í felagnum verða upplýsingarnir býttir í fýra 

partar: excellent – good – sufficient – failing 

Fyri okkum er tað í allarflestu førum nøktandi, um leikarin er í sufficient økinum og uppeftir. 

Vit mugu hava í huga, at leikararnir mennast ikki eins skjótt.  



24 
 

Venjaraferð í Milano  

heystið 2013 
 

 

Samstarvsavtalan millum Stabæk Fotball og AC Milan 

Menningarstjórin í Stabæk Fotball, Pål Berg, fortaldi um samstarvsavtaluna. Norska felagið 

er tað einasta í norðanlondum, sum hevur slíkt formelt samstarv við italska felagið. 

Formaðurin í Stabæk, Lars Hjort,  hevur italska konu – áðurnevnda Prica Boffa Hjort. Tey 

bæði hava í nøkur ár skipað fyri AC Milan training-camp í Norra. Hetta samstarvið førdi til 

eina formella avtalu, ið gongur yvir trý ár.  

Stabæk betalur fyri kompetansu frá italienarunum, meðan AC Milan nýtir avtaluna til 

marknaðarføring, scouting og 

útveksling av vitan. Stabæk fær 

vitjan av venjarum og øðrum 

vitanarfólki úr AC Milan nakrar 

ferðir í avtalutíðarskeiðinum.  

 

 

 

  

 

Møguleiki hjá FSF og føroyskum feløgum? 

Í føroysku royndunum framhaldandi at menna spælið og alt rundanum spælið síggja vit fyri 

okkum møguleikar bæði hjá FSF og føroyskum feløgum at fáa í lag formelt samstarv við 

felag/feløg burturi í heimi. 

Valla er tað AC Milan, ið liggur til høgra beinið. Heldur eiga vit at kanna møguleikar hjá 

heldur minni feløgum. Tað kundi t.d. verið í feløgum, ið eintýðugt satsa upp á 

leikaramenning og fáa leikarar ígjøgnum sína skipan.  

Slík avtala vildi givið okkum neyðuga og gevandi inspiratión og ikki minst vitan og 

kunnleika. Lítil ivi um, at FSF kundi gjørt slóðbrótandi arbeiði á hesum økinum við sínum 

góðu møguleikum og netverki úti í heimi.  

Vilja í hvussu er mæla til, at FSF hyggur nærri eftir hesum spurninginum og vendir 

møguleikunum!   

Frá vinstru síggja vit:  

Teddy Moen, Venjarafelagið 

Antoni Ordinas Pou, U19 

venjari í Stabæk Fotball og 

Pål Berg, menningarstjóri í 

Stabæk Football 
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Antoni Ordinas Pou, U19 venjari í Stabæk 

Spaniumaðurin, sum er fluttur til Norra at búgva við familju síni, hevði eina sera góða og 

áhugaverda framløgu um, hvussu fótbóltsspælið er broytt síðstu 40 árini og nakað um, hvat 

framtíðin hevur at bjóða. 

Tony, sum hann verður kallaður, flutti til Norra, tí 

framtíðarmøguleikarnir hjá børnum hansara vóru betri har, 

segði hann.  

Verðin, samfelagið, børnini, lívsstílur. Alt hetta hevur verið 

fyri stórum broytingum. Tað ber ikki til at nýta argumentir frá 

fortíðini. So nógv runt sjálvt fótbóltsspælið er eisini broytt 

munandi. Tann fíggjarligi parturin, leikvøllirnir/stadium, 

fjølmiðlarnir, fótbóltur sum big business, kvalitetur og 

umstøður runt kappingar, lógarverkið, leikluturin hjá 

leikarunum, venjara/leiðara hópar. 

Og hvat við sjálvum spælinum?, spyr hann. Vit síggja stutt 

brot frá Evropa Kup finalunum 1972, 1982, 1992, 2002, 2012. 

Hvat ítøkiliga er øðrvísi og hvussu verður spælið í Evropa 

Kup finaluni anno 2022? 

Leinkjurnar niðanfyri vísa stutt brot frá omanfyrinevndu 

finaludystum. 

http://www.youtube.com/watch?v=xmDIDPSr22I 

http://www.youtube.com/watch?v=QLfyWlYYHQ8 

http://www.youtube.com/watch?v=7YaqOibFjog 

http://www.youtube.com/watch?v=i0sMTHAPFH4 

http://www.youtube.com/watch?v=BbM6i-vjGGc 

 

Nakað er tó, ið ikki broytist, sigur Tony við einum smíli – “happiness to score and the passion to 

win”! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xmDIDPSr22I
http://www.youtube.com/watch?v=QLfyWlYYHQ8
http://www.youtube.com/watch?v=7YaqOibFjog
http://www.youtube.com/watch?v=i0sMTHAPFH4
http://www.youtube.com/watch?v=BbM6i-vjGGc
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Seinastu 10-15 árini hava greiningarnar av fótbóltsspælinum og dystum tikið dik á seg. 

Broytingin er at samanbera við eina lítla kollvelting. At kalla hvørjir smálutir í og runt spælið 

verða endavendir.  

Sjálvt spælið úti á vøllinum hevur flutt seg frá: 

 Slow 

 Static 

 Passive  

til: 

 Fast 

 Dynamic 

 Active 

Tað er ongin ivi um, og greiningar prógva uppáhaldinum, at fótbóltsspælarin anno 2013 

rennur væl fleiri metrar pr. dyst, hann hevur væl fleiri ferðskifti og hann tekur væl fleiri 

avgerðir, sigur spaniumaðurin 

Leikhátturin avgerandi 

Style of Play er grundarlagið, ið øll restin byggir á, sigur Tony. Spania vann onki, fyrrenn 

felagsavgerð um leikhátt varð gróðursett.  

Men tað er eisini neyðugt at menna winner-mentality. Og hvat er so tað í fylgi Tony? 

 It´s a individual/collective habit 

 It´s the sum of: autoconfidence+concentration+understanding the game 

The coach defines the level of concentration (smálutirnir hjálpa leikaranum at mennast og 

vinna). We train every day to compete and win...train and win with our style of play 

Yvirornaða filosofien er: train the game to win the game! 

Hann tosaði eisini um leikaramenning, og kom inn á krónuupphæddirnar, ið verða brúktar til 

menning av ungum leikarum samanborið við upphæddinar, ið verða brúktar til 1.lið felagsins,  

umframt at hann vísti á veikleikar, møguleikar og vandar í norskum fótbólti, soleiðis sum 

hann sum fremmandur upplivdi norskan fótbólt. Hesin síðsti parturin var ikki minst 

áhugaverdur.  
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Framtíðin 
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Eygleiðing U8, AC Milan v Aldini + innanhýsisdystur 

Nú var nokk snakkað eina løtu – vit vildu sleppa út á grønar vallir at síggja teir allaryngstu 

AC Milan leikararnir royna seg í dysti. 

U8 dysturin varð spældur á grasvølli. 

Málverji + 5 útileikarar. Vøllurin 30-

35x50m. Málini smalri enn okkara U12 

mál, men høg. 5 venjarar/leiðarar og 6 

skiftisleikarar. Ongin dómari. Í øðrum 

hálvleiki bleiv alt liðið skift út. Aftaná 

dystin móti Aldini var innanhýsisdystur 

leiktur.  

Hvat sóu vit? 

-Í innanhýsisdystinum var ikki so stórur dentur 

lagdur á, um bólturin var úti. Var bólturin væl 

uttanfyri linjurnar, átti hann bóltin, ið fyrstur 

var eftir honum.  

-Leikferðin var sera høg allatíðina – vóru í 

gongd í hvussu so er 1½ tíma.  

-Leikararnir lósu spælið væl.  

-Vóru sera væl fyri á øllum fysiskum 

parametrum.  

-Vit sóu sera góðar individuellar tek/tak 

førleikar – vendu væl við bóltinum, 

móttøkur og dribling ella avlevering 

nærum í somu rørslu. Rættur 

kropsrætningur nærum hvørjaferð við 

móttøku.  

-Føst pláss á vøllinum, bleiv skift ímillum plássini til tíðir. Uppspæl frá málverja – byggja 

upp frá verju. 



29 
 

Venjaraferð í Milano  

heystið 2013 
 

 

 

-Luttøkan í spælinum við og uttan bólt 

allatíðina 100%. Sera høg konsentratión – 

samskiftu nógv 

-Høg krøv frá leikarunum sínámillum og høg 

disiplin í mun til henda partin 

-Hegn runt vøllin – friðarlig foreldur 

uttanfyri hegnið! 

 

Eygleiðing U9, AC Milan v Aldini + 

innanhýsisdystur 

U9 dysurin bleiv leiktur á graslíkisvølli. 

Málverji + 6 útileikarar. Vøllurin 40x60m. 

Málini 6x2m. 4 venjarar/leiðarar og 4 

skiftisleikarar. Ongin dómari. Eftir dystin varð leiktur innanhýsisdystur – dreingir, ið vandu á 

øðrum vølli, meðan kappingardysturin var komu yvir at spæla dyst. Spælt varð nú við 

málverja og 8 útileikarum á hvørjum liði. 

Hvat sóu vit? 

Stórt sæð tey somu viðurskiftini. 

Málverjin lov at taka bóltin við 

hondunum eftir afturlegging. Helst 

eisini lov hjá U8, men kom ikki fyri 

í dystinum. Hugvekjandi at síggja 

luttøkuna. Hvussu burturi í sjálvum 

spælinum, teir vóru – 

konsentratiónin 100% við og uttan  
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bólt. At síggja til kundi onki forstýra luttøka teirra saman við bólti, við og mótleikarum! Ein 

av høvuðslyklunum til menning! 

Serie A, AC Milan v Fiorentina á San Siro leikvøllinum 

At koma innar á San Siro leikvøllin er í sjálvum sær stórt upplivilsi. Pláss er fyri gott 80.000 

fólkum, men hetta leygarkvøldið vóru vit bara nøkur og 40.000. Trupla 

landskappingarbyrjanin hjá Milan 

venjaranum, Allegri, og hansara monnum 

helst orsøkin. Undan dystinum lá Milan á 

einum 10.plássi við 12 stigum, meðan 

mótstøðumenninir úr Firenze vóru á 

6.plássi við 18 stigum.  

Hóast bara hálvfullur leikvøllur var 

stemningurin góður. Bygningsverkið 

skapar eina ljóðrammu, ið bæði er 

hugvekjandi og ræðandi. Har vit sótu 

aftanfyri annað málið, sóu vit yvir á Curva Sud, har hard-core fjepparaliðið hjá AC Milan 

hevur sæti – sikken et spetakel!  

Í upphitingini var vert at leggja til merkis, at Fiorentina í síðsta partinum av upphitingini 

hevði uppspæl til gjøgnumbrot í síðunum til innlegg og skot á mál við eftirfylgjandi 

returrenning – nokkso gjøgnumført bert 1 nerting.  

Dysturin 

Sjálvur dysturin stóð tíverri ikki mát við 

væntanir okkara.  

Firorentina skoraði eitt mál í hvørjum 

hálvleiki, og 2-0 gjørdist eisini endaliga 

úrslitið.  

AC Milan stillaði upp í eini 1:4:3:3 

leikskipan.  

Notatini, ið vit gjørdu okkum um Milan eftir 

dystin vóru hesi: 
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-Milan eiðasørir á síðsta triðinginum, alt ov fáar idéir í spælinum 

-Spældu alt ov seint, serliga De Jong í 6´ara leiklutinum brúkti alt ov langa tíð á bóltinum, at 

kalla nærum ongar djúpar renningar – 

Kaka nakrar sentralt og út í vinstru síðu 

-Ein vandamikil roynd á Fiorentina málið 

allan dystin – innlegg úr høgru, men 

skotið úr stuttari fjarstøðu fór langt 

uppum 

-Milan manglaði kreatørin, álopsspælið 

statiskt, spældu ov nógv bara í beinini á 

feilvendum leikara. 

-Nógvir tekniskir feilir 

-Spældu nærum ongantíð langt fyri síðani at fáa spælt rættvendar miðvallarar í spæl longri 

frammi á vøllinum.  

Fiorentina stillaði upp í eini 1:4:3:1:2 leikskipan.  

Notatini, ið vit gjørdu okkum um Fiorentina eftir dystin vóru hesi: 

-Kompakt verjuspæl og effektivt pressspæl – forðaðu Milan leikarunum at blíva rættvendir í 

støðum, har vandi kundi spyrjast burturúr – nakrar fáar ferðir slapp Kaka at renna móti 

verjuni í vinstru. 

-Dugnaligir til umstillingar, skjótt og 

beinleiðis spæl. 

-Bóltryggir á lítlum økjum, spæla seg 

burturúr trongstøðum. 

-Sera góðar plássskiftingar á síðsta 

triðinginum. 

-Skoraðu tvey góð mál og hildu sítt mál 

reint. 
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Teir viólbláu sorlaðu Milan og Allegri 
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Dystargongdin í myndum 

Men líka tvey orð um Milan venjaran, Allegri, áðrenn myndirnar sleppa framat. Vit undraðust 

stórliga á, at hann loyvdi einum stórgrenjandi og illa spælandi Mario Balotelli at verða 

verandi á vøllinum allar 90 minuttirnar!? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hann var sanniliga óður, deyvstummi eldri maðurin, ið sat beint niðanfyri okkum. Hann og 

ein annar eldri maður skeldaðust óført við hondunum um vánaliga heimaavrikið – gangi eg út 

frá! Nakað inn í seinna hálvleik tók hann avvísuna úr lummanum og settist at lesa, og tá ið so 

Fiorentina økti um leiðsluna, reistist hann og fór – takk fyri í dag! 
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Dagur 3 

Sunnudagur 03.nov. 2013, Milano 

1.liðs venjing á Milanello 

Tíðliga sunnumorgunin var fráferð til Milanello venjingarøkið hjá 1. og 2. liði felagsins. 

Milanello liggur nakað uttanfyri sjálvan Milano í einum deiliga friðarligum og sera 

hugnaligum bygdaumhvørvi. 

Leikararnir, sum ikki høvdu spælt dystin 

kvøldið fyri, høvdu eina stutta venjing. 

Málverjarnir vandu á einum øðrum vølli. 

Nógv tíðindafólk við upptøkutólum stóðu 

við inngongdina, tá ið vit komu. Tey 

bíðaðu nokk ikki eftir okkum!? 

Stjórin og nøkur vaktarfólk tóku ímóti. 

Tað kendist á øllum brøgdum, at vit vóru 

komin innum portrið, og her mátti man traðka varliga. Vit fingu at vita, at ongar livandi 

myndir skuldu takast, og at alt ferðalagið skuldi fylgjast. Frammanundan høvdu vit 

harumframt fingið boð um at lata okkum sømiliga í, tvs. ikki koma í slitnum ítróttarklæðum 

og gomlum joggingskóm, men best um vit vóru í “sunnudagsklæðum” við slipsi:) Vit vóru nú 

ikki teir nógvu, ið høvdu klædning við. Tað er væl munur á lorti og pannukaku, sum vit 

onkuntíð plaga at taka til!  

1.liðsvenjingin var ein púra vanlig 

venjing við smáspølum, har endamálið 

var possession – verjuketan + 6´arin 

vandu uppspæl. Vit stóðu og hugdu at í 

ein knappan tíma.  

Hesi seinastu árini hevur ikki so lítið 

verið tosað um hetta at strekkja út. Ger 

ongan mun, siga serfrøðingarnir. Hesa 

løtuna, vit hugdu, strektu teir út bæði væl 

og virðiliga, bara ikki Robinho. Hann var lítið áhugaður í tí partinum og “snýtti” meira enn 

illa. Í spælinum var hann meira eldhugaður, sum sæst á myndini.  

Abbiati tók sær av løttum, tá ið 

steðgir vóru 
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Milan Lab – ultimativa tráðanin eftir fulkomnum sannleiksúrslitum  

Í 2002 fór sokallaða MilanLab, ið heldur 

til á Milanello venjingarøkinum, undir sítt 

virki. MilanLab er gransking. Hvør 

einasti leikari verður kannaður í høvd og 

reyv, sum vit vildu sagt á føroyskum.  

Tá ið vitjanin var av, fór man avstað aftur 

við eini kenslu av, at her á hesum stað 

bleiv leitað eftir teimum ultimativu 

sannleikunum um,  hvat skal til fyri at ein 

fótbóltsleikari - eitt menniskja – kann 

avrika á hægsta stigi og vinna størstu 

sigrarnar fyri felagið.  

Fyri at náa hesum er neyðugt við 

data/upplýsingum av øllum handa slag. 

Tað er avgerandi neyðugt at vita, so til 

ber at gera venjingina optimala fyri tann 

einstaka, tí tørvurin hjá tí einstaka er 

ymiskur. Her, eins og greitt bleiv frá í 

ungdómsdeildini, verður dentur lagdur á heildina – holistisk visión um menning av 

leikara/menniskja – spælarin er annað og meira enn bara fótbóltsspælari, hann er eisini 

menniskja. Daniele Tognaccini, Head of athletic preperations, leggur áherðslu á, at “every 

aspect of the player is equally important”! 

Síðsta tíggjuára skeiðið hevur MilanLab savna yvir milliónina av data/upplýsingum frá um 

1000 leikarum.  

Daniele hevði nógv upp á hjarta, sum skuldi gjøgnumgangast eitt stutt bil, so trupult var at 

fylgja við øllum! Men nakað av tí, ið vit heftu okkum við var, at hvønn morgun, tá ið leikarin 

kom til arbeiðis, so bleiv hann testaður. Testin vardi um 7 minuttir og 7-8 parametur blivu 

kannaði – m.a. bleiv hugt eftir pupillunum fyri at vita, hvussu úthvíldur leikarin var?  

Úrslitið av testini er klárt beinanvegin, og skal vísa, um leikarin er klárur at taka lut í vanligu 

venjingini, ella honum tørvar aðra venjing. Leikararnir fáa úrslitið at vita beint aftaná.  
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Orsøkin til hesa testina er fyri at “test the risk” í mun til vandan fyri skaða og ella 

afturvendandi skaða. Tað er avgerandi neyðugt at vita alt, tí kanna vit, og sjálvsagt skulu 

leikararnir kenna meiningina við 

testini/unum, sigur Daniele. 

Men hvussu er so samarbeiðið við 

“fótbóltsvenjararnar”? Daniele svarar við 

einum smíli – “ we would like the coach 

listening more to us”!  Tað er til eina og 

hvørja tíð venjarin, ið tekur avgerð, men 

tað kann vera, at onkuntíð er tað betri fyri 

leikaran at fara í gym at venja heldur enn 

út á vøllin!  

Og hvat við tí mentala økinum? Á Milanello er eitt Mindroom”, har ein serfrøðingur er 

tilknýttur. Har er bæði prát og ymiskar venjingar á skránni.. 

Seinnu árini hevur nógv verið tosað um, at Milan liðið hevur verið mannað við leikarum, sum 

eru farnir væl uppum sín besta fótbóltsaldur. Høvuðsorsøkin sigst vera kanningararbeiðið á 

MilanLab, sum við sínum data/upplýsingum kann vera við til at dosera 

venjingar/dystarmongd hjá tí einstaka leikaranum – man veit nærum við vissu, um leikarin er 

klárur til dyst! 

Men hvør er so orsøkin til, at Milan hevur so nógvar skaðar her og nú? Svarið kann vera, 

sigur Daniele, at nakrir leikarar eru so týdningarmiklir fyri liðið, at teir skulu brúkast. Eftir 

skaða koma teir alt ov skjótt í gongd aftur, men vit vita ikki við vissu rætta svarið! 

Eftir dyst fyrigongur restitutiósvenjingin innandura dagin eftir. Eitt sindur av styrki fyri 

yvirkroppin og eitt sindur fyri beinini evt. svimjing. Annan dagin eftir dyst er ringasta 

tíðspunktið. Renning sum restitutión, sjálvt lágintens renning, er ikki gott, bleiv greitt frá!  

Norska venjarablaðið Fotballtreneren hevði í mars mánaði eina grein um MilanLab, sum tú 

kann lesa á næstu síðunum.  Tað er norski granskarin Geir Jordet frá Norsk Topfotballsenter 

og Norges Idrettshøgskole, ið kemur til Føroyar nú í januar mánaði 2014, sum hevur vitjað 

MilanLab 

Til ber eisini at fáa meira at vita her: 

www.acmilan.com/en/club/milan_lab 

http://www.acmilan.com/en/club/milan_lab
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Samanumtøka 

Undirritaðu høvdu, sum nevnt áður, skrivað niður forvæntningarnar til vitjanina í Milano.  

1. Vitan um, hvussu felagið mennir ungar leikarar. 

2. At blíva inspireraðir av einum toppumhvørvi. 

3. Gera okkum greitt, hvat kann takast við heimaftur og brúkast! 

4. At skapa netverk. 

5. Síggja venjing – uppliva venjaraleiklutin, undirvísingarhættir!  

Vit høvdu tríggjar dagar í Milano. Nógv bleiv fortalt, men niðurstøða okkara er, at vit halda 

okkum hava sæð ov lítið av fótbólti. Sóu U8 & U9 í dysti umframt flaggskipið á heimavølli 

móti Fiorentina. Ætlanin var at síggja 96/97 árgangin á útivølli móti Varese, men vit komu í 

ein ferðslupropp, og so fór tann møguleikin tíverri í fisk. Sóu berta ta einu venjingina,  hjá 

1.liðsleikarum, ið ikki høvdu verið í dysti dagin fyri. 

1a Vit fingu rættiliga nógv at vita um akademiið, og hvussu felagið mennir ungar leikarar. 

Hóast Milan telist millum størstu og mest vinnandi feløgini í heiminum, hava teir eisini tørv á 

at leita sær vitan og kunnleika uttanfyri bygdamark. Henda leitanin førdi til eina meiri 

miðvísa leið innan øll øki í royndunum at menna sínar leikarar. Heilt givið, at sera stórur 

dentur verður lagdur á at hava dugnaligar venjarar. Fylgt verður við bæði venjarum og 

venjingunum.  Videoupptøkur til eftirmeting fleiri ferðir um vikuna. Harumframt MilanLab, 

sum við øllum møguligum testum/kanningum skal tryggja “fulkomnu” leikaramenningina. 

Enn einaferð fingu vit staðfest týdningin at miðvísum arbeiði. At kenna vegin, sín egna veg,  

tráðin og fylgja honum. Filosofiin, hvussu spælið skal spælast sum tann mest týðandi 

grundarsteinurin undir øllum hinum innihaldinum. Og so heildarperspektivið – talan er um 

menning av heilum menniskjum og ikki “bara” fótbóltsleikarum. 

2a Tað vildi verið løgið, um man ikki verður inspireraður av einum toppumhvørvi, ið arbeiðir 

so miðvíst við øllum menningarøkjum. Tað var áhugavert at sleppa innar og bæði síggja og 

hoyra frá fólkunum, ið stýra fótbóltsspælinum. Høvuðsspurningurin, ið stendur eftir er: 

Hvussu ber til at arbeiða enn meiri miðvíst við føroyska fótbóltsumhvørvinum? 

3a  Hvussu bera vit okkum at her heima at skapa fótbóltsvenjing við høgum intensiteti og 

høgari konsentratión? Nú sigur onkur, at tað væl letur seg gera, og at tað kemur fyri oftani. 

Tað kann væl vera, at tað er rætt! Men vit loyva okkum at seta spurningin álíkavæl, og so 

kann hvør í sínum lagi meta um, hvørt hetta er tað, ið vit til dagliga upplivað? Er svarið ja, so 

fínt, halt áfram við tí! Um ikki, hvat skal gerast øðrvísi fyri at styrkja henda partin. U8 & U9  
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leikarar, sum fult og heilt savna seg um fótbóltsspælið í 1½ tíma við 100% konsentratión og 

sera høgum intensiteti, havi eg ikki upplivað so nógv av her heima, soleiðis sum vit upplivdu 

tað í Milan og hava upplivað tað aðrastaðni við! Nei, eg veit væl, at vit ikki skulu samanbera 

okkum við Milan og aðrar fótbóltsrisar, men vit kunnu væl royna at venda spurningum, ið 

førka okkum tann rætta vegin framá leið!   

Júst hesin parturin fyllir nógv, tá ið vit hava upplivað venjingar/dystarumhvørvi á vitjan 

okkara í útlandinum, og gjørdi tað aftur hesuferð! 

4a Ferðir sum henda skapa góð gróðarlíkindi fyri at skapa netverk, sum tað so fínt eitur nú á 

døgum. Føroyskur fótbóltur hevur alla tíðina brúk fyri inspiratión uttanífrá. At skapa 

sambond, sum vit kunnu gera nyttu av bæði við at vit fáa møguleikan at fara út at síggja og 

uppliva, men eisini at bjóða dugnaligum fólki henda vegin.  

5a Her mugu vit tíverri staðfesta, at vit komu aftur eitt sindur ongul í reyv. Tað var gamaní 

stuttligt at síggja Robinho og aðrar 1.liðsleikarar hjá Milan venja, men.. Vit fingu lítið og 

onki at vita ítøkiliga um venjaraleiklutin. Her hugsað vit um, hvør ítøkiligi venjaraprofilurin 

er til ymsu aldursbólkarnar á akademiinum, og hvør orsøkin er til, at hann er so ella so. 

Eiheldur bleiv nortið við sjálva undirvísingina á vøllinum – hvørjar undirvísigarhættir 

venjarar brúka og hví!  

Í U8 og U9 dystunum vóru venjarar nokkso verbalir, men av góðum grundum skiltu vit ikki, 

hvat sagt varð!  

Harumframt var gevandi at fáa vitan um samstarvsavtaluna millum Stabæk Fotball og Milan. 

Her síggja vit fyri okkum møguleikar hjá føroyskum fótbólti. Møguleikar, ið kunnu flyta 

okkum longri fram á leið. 

Alt í alt tríggir góðir og áhugaverdir dagar á vitjan hjá AC Milan, men vit høvdu ynskt eitt 

sindur meira av fótbólti úti á grønum grasi/graslíki við uppfylgjandi frágreiðingum um 

orsøkir til val av innihaldi og undirvísing.  

Vit vilja takka norska venjarafelagnum stórliga fyri møguleikan enn einaferð at sleppa á ferð 

við teimum. Flestu myndirnir hava vit tikið, men nakrar eigur Ivar Thoresen blaðstjóri á 

Fotballtreneren. 
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Undirritaðu takka fyri áhugan! 

Um onkur er, sum gjarna vil fáa meira at vita um norska venjarafelagið, ella um okkurt frá 

túrinum, eru tit altíð meira enn vælkomin at seta tykkum í samband við okkum! 

Eli Hentze 

eli.hentze@skulin.fo  - http://www.facebook.com/home.php#!/eli.hentze 

Hegga Samuelsen 

hegga@olivant.fo  - http://www.facebook.com/home.php#!/hegga.samuelsen?fref=ts 

 

 

 

 

Forza 

Milan Forza 

mailto:eli.hentze@skulin.fo
http://www.facebook.com/home.php#!/eli.hentze
mailto:hegga@olivant.fo
http://www.facebook.com/home.php#!/hegga.samuelsen?fref=ts
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