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Målmand Martin Davidsen Hent PDF Den nu 39-årige Gianluigi Buffon, der netop er blevet kåret til den
bedste målmand i Champions League-sæsonen for 2016/17, har et godt råd til aspirerende målmænd: skift

position.

I Martin Davidsens "Målmand" bliver der stillet skarpt på banens vigtigste spiller – en spiller, der med en
enkelt fejl kan tabe en kamp og en enkelt vidunderredning kan redde et helt hold.

Der ligger et stort pres på målmanden, og i "Målmand" fortæller udvalgte målmænd om deres oplevelser og
om det pres, der følger med; både på og uden for banen.

Den danske forfatter Martin Davidsen (f. 1985) er desuden freelancejournalist med fokus på sport og i
særdeleshed fodbold. Han har kombineret skriveriet med forkærligheden for sport siden 2005 og har skrevet
om sport for blandt andre Ritzau, Jyllands-Posten, Information og Tipsbladet. Martin Davidsen har indtil
videre udgivet tre bøger om fodbold: "Drømmeland" (2012), "Mirakelmageren" (2014) og "Målmand"

(2017). "Mirakelmageren" blev i 2014 kåret til Årets Sportsbog.
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