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Ståle Dan Hammer Hent PDF Det er to måneder siden Ståle Solbakkens hjertestop. Er fodboldkarrieren forbi?
Han står og kigger på holdkammeraterne fra F.C. København. Lægerne kan ikke give ham nogen garantier.

Om få dage skal han fortælle offentligheden om sin beslutning.

Ståle Solbakken nåede blot 15 kampe for F.C. København, inden de nær fatale begivenheder den 13. marts
2001 satte en stopper for hans liv som fodboldspiller. Men med hamskiftet til rollen som cheftræner og tre

succesrige år i Ham-Kam vendte han i 2006 tilbage til FCK.

Hvad, der siden fulgte, er historie: fem danske mesterskaber på fem en halv sæson, kval. til Champions
League to gange, en CL 1/8-finale og store resultater mod Manchester United, FC Barcelona og Chelsea FC.

Med smuk fodbold og en rummelig og direkte ledelsesstil skabte Ståle Solbakken Danmarks bedste klubhold
til dato.

Hvordan det kom så vidt, kan man læse i denne den første biografi om Ståle Solbakken, der følger ham fra
barndomsklubben Grue IL og de første prof-år i Ham- Kam, Lillestrøm og på Egil ’Drillo’ Olsens

legendariske landshold til det forfærdelige ophold hos ’The Crazy Gang’ i Wimbledon FC.

Redningen kom i form af AaB, der bragte den store styrmand til Superligaen i 1998, hvor han huserede som
en feltherre og skaffede nordjyderne DM-guld i 1999. Det sendte ham året efter til FCK, og så er vi tilbage

ved den dag i marts, hvor Ståles hjerte pludselig gik i stå.

Med erfaring fra ti år som direktør i F.C. København tegner Dan Hammer i STÅLE et personligt og nuanceret
portræt af den karismatiske nordmand, der efter ti måneder i galehuset 1. FC Köln i dag er cheftræner i

Wolverhampton Wanderers.
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