AFTENPOSTEN INVITERER: OMKAMPEN NORGE – BRASIL, ULLEVAAL STADION, 9. JUNI 2018

Ronaldo er klar for omkamp i Oslo
Kan Norge slå Brasil igjen 20 år etter mirakelet
i Marseille? Det får du svar på 9. juni.
Alle nordmenn har et forhold til VM-kampen i Marseille 23. juni
1998. Norge vant 2 – 1 etter en sen straffescoring av Kjetil Rekdal.
Norge var videre i VM, og en hel nasjon gikk bananas i gledesrusen.
Til sommeren er det 20 år siden mirakelseieren, og Aftenposten
ønsker å gjenskape den magiske kvelden. Vi markerer jubileet
ved å arrangere omkamp mellom Norge og Brasil på Ullevaal
Stadion 9. juni, noen få dager før fotball-VM i Russland starter.
RONALDO OG REKDAL KOMMER
Aftenposten har invitert spillerne fra begge VM-lag til Oslo. Brasil
-stjernene Ronaldo, Bebeto og Roberto Carlos er klare for omkamp
på Ullevaal. Det er også de norske VM-heltene, anført av Kjetil
Rekdal, Tore André Flo og Frode Grodås. Egil «Drillo» Olsen blir
lagleder.
(Se faktaboks for flere spillere)
– Jeg har aldri tapt for Brasil. Og jeg vil ikke gjøre det denne gangen heller. Dette gleder jeg meg til, sier Drillo.

FAKTA OM OMKAMPEN
Aftenposten inviterer til omkamp mellom Norge og Brasil
20 år etter VM-dramaet i Marseille der Norge slo Brasil og
gikk videre i VM.
Kampen spilles på Ullevaal Stadion 9. Juni klokken 17:00
og sendes direkte på NRK og aftenposten.no.
DISSE SPILLERNE ER KLARE FRA BRASILS VM-LAG
Ronaldo, Bebeto, Roberto Carlos, Emerson, Gonçalves,
Edmundo, Cesar Sampaio. Flere navn vil offentliggjøres
fortløpende.
DISSE SPILLERNE ER KLARE FRA NORGES VM-LAG
Kjetil Rekdal, Frode Grodås, Tore André Flo, Håvard Flo,
Vidar Riseth, Roar Strand, Jan Ivar «Mini» Jakobsen, Stig
Inge Bjørnebye, Henning Berg, Erik «Myggen» Mykland,
Gunnar Halle, Egil Østenstad, Dan Eggen. Flere navn vil
offentliggjøres fortløpende.
Trener Egil «Drillo» Olsen
Kommentatorer Arne Scheie og Lars Tjærnås

– Jeg er 100 prosent sikker på seier og er en av få i hele verden som
alltid har vunnet mot Brasil. Det er en artig statistikk. Og den skal
ikke ødelegges, lover Kjetil Rekdal.
Ronaldo: Snakker dere fortsatt om den kampen?
– Jeg kommer til Ullevaal i juni for å gjenopprette Brasils ære. Jeg
skjønner ikke at dere fortsatt snakker om den kampen, det var
bare flaks, sier Ronaldo til Aftenposten. Brasilspissen var kjent
for sin teknikk, ballkunst og tempo og er kåret til verdens beste
spiller tre ganger.
– Alle husker hvor de var da Norge slo Brasil for 20 år siden.
Norge er fortsatt det eneste laget i verden som aldri er blitt slått
av Brasil, og nå vil de brasilianske storhetene gjerne endre på
den statistikken. Aftenposten Event har jobbet i fire år for å få til
dette prosjektet i fire år, og nå gleder vi oss til å gjenskape folkefesten og magien fra 1998, sier Espen Egil Hansen, sjefredaktør
i Aftenposten.
Kampen blir sendt direkte på NRK 9. Juni med Arne Scheie og
Lars Tjærnås som kommentatorer – som for 20 år siden.
Billetter til kampen kan kjøpes hos Ticketmaster fra kl. 09:00
torsdag 30. november.

FAKTA OM VM-KAMPEN I 1998
Norge vant 2-1 på Stade Velodrome. Bebeto sendte Brasil i
ledelsen etter 77 minutter. Tore André Flo utlignet da det gjenstod åtte minutter av VM-kampen.
Norge måtte ha ett mål til for å avansere fra gruppespillet. To
minutter før slutt scoret iskalde Kjetil Rekdal på straffespark
med sine gule fotballsko.
Norge var klare for åttendedelsfinale (som Norge tapte, 1-0,
mot Italia). Brasil spilte seg helt til finalen, men tapte mot
Frankrike.
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