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Útdráttur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er hvernig velja eigi leikmenn í nýliðavali NFL 

deildarinnar. Kynntar eru tvær mögulegar „strategíur“ sem hægt er að nota við val á 

leikmönnum. Niðurstöður benda til þess að betra sé að velja besta leikmanninn hverju 

sinni í stað þess að velja eftir þörf. Lausn nýliðavals með aðferðum leikjafræði leiðir 

til sömu lausnar, þ.e. val á besta leikmanni. Ástæðu þess að sú strategía er betri er 

hægt að rekja til þess að rökréttast er fyrir liðin að hámarka vænt virði hvers valréttar 

fyrir sig. Fjallað er um virði valrétta, áhættu tengda launum leikmanna og 

upplýsingavanda sem er til staðar við njósnun leikmanna. Greining með hjálp 

hagrannsóknarlíkans leiðir það í ljós að lið láti fyrri ákvarðanir sínar í nýliðavali hafa 

áhrif á seinni tíma ákvarðanir í nýliðavali. Slík hegðun ætti hins vegar ekki að eiga sér 

stað. Lið deildarinnar ættu að geta boðið nýliðum sínum lægri samning heldur en þau 

gera sökum þess að leikmennirnir geta ekki fengið sambærilegar tekjur á öðrum 

vinnustað. Einnig benda niðurstöður tilraunavals, sem var framkvæmt, til þess að 

einstaklingar velji frekar eftir þörf heldur en besta leikmanninn þegar þeir taka þátt í 

nýliðavali, þrátt fyrir að rökrétt sé að velja þann besta. Niðurstöður tilraunavalsins 

benda einnig til þess að einstaklingar láti fyrri ákvörðun sína hafa áhrif á síðari 

ákvarðanir, þrátt fyrir að rökrétt sé að slíkt eigi ekki að gerast. 
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Formáli 

Þessi ritgerð, „Nýliðaval NFL deildarinnar“, er 12 ECTS eininga lokaritgerð í BS 
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1. Inngangur 

Á hverju ári heldur bandaríska NFL deildin í amerískum fótbolta nýliðaval þar sem lið 

deildarinnar velja sér leikmenn, eitt af öðru, úr hópi leikmanna sem hafa lokið 

háskólanámi og þátttöku í háskólaboltanum. Nýliðavalið fer nú fram í lok apríl ár 

hvert, rúmum þremur mánuðum eftir að tímabilinu lýkur í NFL deildinni og fjórum 

mánuðum eftir að tímabilinu lýkur í háskólaboltanum. 

Hugmyndin um nýliðaval í deildinni var fyrst kynnt árið 1935 af De Benneville „Bert“ 

Bell, þáverandi eiganda Philadelphia Eagles sem var eitt af 9 liðum í NFL deildinni. 

Ástæða þess að Bell setti þessa hugmynd fram var sú að frá stofnun deildarinnar árið 

1920 hafði fjöldinn allur af liðum hætt þátttöku vegna mikils fjárhagstaps á meðan 

örfá lið nutu gríðarlegrar velgengni. Bert Bell setti hugmyndina um nýliðaval fram á 

árlegum fundi eigenda árið 1935 með það að markmiði að gera liðin í deildinni jafnari 

hvað varðar hæfileika leikmanna. Rökstuðningur hans byggðist á því að fólk myndi 

ekki kaupa vöruna þeirra, þ.e. leiki liðanna, ef sömu liðin myndu alltaf vinna og mörg 

liðanna væru ekki samkeppnishæf við þau bestu. Wellington Mara og George Halas, 

eigendur New York Giants og Chicago Bears, tveggja liðanna sem höfðu notið 

mestrar velgengni, voru ekki lengi að átta sig á því að Bell hafði eitthvað til síns máls. 

Þeir sáu fram á það að til langs tíma væri ávinningurinn af aukinni samkeppni milli 

liðanna meiri heldur en sá skammtímaávinningur sem myndi hljótast ef engu yrði 

breytt. 

Það var því ári síðar, árið 1936, sem fyrsta nýliðaval deildarinnar var haldið.
1
 Í 

grunninn hefur það haldist óbreytt í gegnum áratugina sem síðan hafa liðið. Röðin, 

sem liðin velja í, ákvarðast af stöðunni frá síðasta tímabili, svokallaðri öfugri röðun 

styrkleika, þ.e. að liðið með lélegasta árangurinn fær fyrsta valréttinn og svo koll af 

kolli þangað til liðið, sem bar sigur úr býtum í deildinni, fær loksins að velja. Þessi röð 

er síðan endurtekin eins oft og gildir hverju sinni. Árið 1936 voru lið deildarinnar 9 og 

nýliðavalið stóð yfir í 9 umferðir og 81 leikmaður valinn. Árið 2010 eru lið 

deildarinnar 32 og nýliðavalið stendur yfir í 7 umferðir og samtals 256 leikmenn 

                                                 
1
 Yost (2006) 
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valdir.
2
 Í gegnum árin hefur fjöldi liða verið breytilegur sem og fjöldi umferða einnig, 

allt upp í 30 umferðir á 5. og 6. áratugnum.
3
 

Helsti gallinn við þetta viðfangsefni er sú staðreynd að þrátt fyrir að mikið sé ritað á 

hverju ári um nýliðavalið eru til tiltölulega fáar greinar sem skoða nýliðavalið á 

fræðilegum grunni. Nokkrar greinar hafa verið ritaðar á sviði íþróttahagfræði og mun 

ég nefna þær þegar þær eiga við í ritgerðinni hverju sinni. 

Frá því ég byrjaði fyrst að fylgjast með NFL deildinni og nýliðavalinu hefur einn 

tiltekinn blaðamaður átt mestan þátt í að móta mínar skoðanir. Hugmyndir hans 

varðandi nýliðavalið og hvað gera skal í því eru ólíkar hugmyndum flestra annarra 

sem skrifa um það. Umræddur blaðamaður, Vic Ketchman, er ritstjóri vefsíðu 

Jacksonville Jaguars, eins liðanna í deildinni. Hann hefur starfað sem blaðamaður og 

fjallað um deildina í hátt í 40 ár. Ég hafði samband við Ketchman og bað um aðstoð 

hans við ritun ritgerðinnar. Hann var reiðubúinn að hjálpa mér og fólst hjálp hans í því 

að veita mér aukið innsæi og fróðleik um nýliðavalið og hvernig hlutirnir gengju í 

raun fyrir sig í bakherbergjum liðanna í deildinni. 

Hér á eftir mun ég fara yfir helstu vandamál og spurningar sem lið deildarinnar standa 

frammi fyrir hverju sinni og hvaða upplýsingar liggja að baki ákvörðunum liða. Helstu 

vandamál sem koma upp er hvernig eigi að velja leikmenn og skoðaðar verða þær 

tvær strategíur sem mögulegar eru. Hugtökum úr leikjafræði er beitt til þess að komast 

að niðurstöðu um hvor strategían sé betri kostur. Skoðað verður hvort lið láti fyrri 

ákvarðanir sínar í nýliðavali hafa áhrif síðar með því að framkvæma línulega 

aðhvarfsgreiningu á nýliðaval undanfarinna ára. Litið verður á þá áhættu, sem liðin 

standa frammi fyrir þegar þau velja leikmenn, þ.e. launakostnað, sem er gífurlegur, og 

upplýsingavandann sem er tengdur leikmönnum í íþróttinni. Einnig er framkvæmt 

tilraunaval þar sem skoðað er hvernig einstaklingar velja leikmenn í nýliðavali í raun 

og veru. Í stuttu máli mætti segja að greint yrði með hagfræðilegri nálgun hvernig 

velja ætti leikmenn í nýliðavalinu.  

                                                 
2
 Hvert lið fær einn valrétt í hverri umferð frá 1-7. Þar sem liðin eru 32 gerir það því 224 valrétti. En við 

bætast 32 valréttir, svokallaðir uppbótarvalréttir (e. compensatory selections) sem deildin lætur þau lið, 

sem það telur hafa orðið fyrir meira tapi en gróða, þegar þau semja við leikmenn annarra liða og önnur 

lið semja við leikmenn þeirra. Uppbótarvalréttirnir koma í lok umferða 3-7. Heimild: Vic Ketchman 

(2008). A new form of free agency. Skoðað 11. maí á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/News/Article.aspx?id=6786. 

3
 Draft by Year. Skoðað 11. maí 2010 á vef DraftHistory: http://drafthistory.com/years.html. 
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2. Hvernig á að velja leikmenn? 

Að velja leikmenn er ekki eins einfalt og það hljómar. Hvernig má það vera að 

Michael Jordan, af mörgum talinn besti körfuknattleiksmaður allra tíma, var valinn 

þriðji í nýliðavali NBA deildarinnar árið 1984? Hvers vegna var Jordan ekki valinn 

fyrstur þar sem hann var talinn vera mjög mikið efni og reyndist vera besti 

körfuknattleiksleikmaður allra tíma þegar ferli hans lauk? Þrátt fyrir að 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar sé um NFL deildina en ekki NBA deildina er sagan 

um Jordan eflaust besta dæmið um það sem lið standa frammi fyrir þegar velja á 

leikmann í nýliðavali. Houston Rockets áttu fyrsta valréttinn og völdu miðherjann 

Hakeem Olajuwon og það voru síðan Portland Trail Blazers sem völdu miðherjann 

Sam Bowie með öðrum valréttinum áður en Chicago Bulls völdu skotbakvörðinn 

Michael Jordan með þeim þriðja.
4
 Erfitt er að gagnrýna Rockets fyrir val sitt á 

Olajuwon. Olajuwon leiddi liðið til tveggja meistaratitla
5
 og var kosinn inn í 

Frægðarhöllina (e. Hall of Fame) eftir að ferli hans lauk. Val Trail Blazers á Bowie er 

aftur á móti vægast sagt furðulegt. Þeir töldu sig ekki þurfa á Jordan að halda þar sem 

þeir höfðu valið skotbakvörðinn Clyde Drexler árið áður.
6
 Það var því ekki pláss fyrir 

Jordan þar sem hann var skotbakvörður líkt og Drexler. Þá vantaði hins vegar 

miðherja til að auðvelda Drexler að skora og völdu því Bowie. Bowie sló ekki í gegn í 

deildinni, hann spilaði með þrem liðum á 12 ára ferli og afrekaði fátt markvert. Jordan 

vann á hinn bóginn 6 meistaratitla, var fimm sinnum valinn verðmætasti leikmaður 

deildarinnar auk fleiri afreka.
7
 

Þarna stóðu Trail Blazers frammi fyrir vanda, hvort áttu þeir að velja leikmann í stöðu, 

sem þá vantaði leikmann í, eða betri leikmann sem spilaði stöðu þar sem þeir voru nú 

þegar með stjörnu? Ég held að flestir sjái að þeir tóku greinilega ranga ákvörðun á 

                                                 
4
 Complete First Round Results – 1980-89. Skoðað 11. maí á vef National Basketball Association: 

http://www.nba.com/history/draft_round1_1980s.html#1984. 

5
 Olajuwon leiddi Rockets til sigurs árin 1994 og 1995, árin sem Jordan tók sér frí frá körfuknattleik til 

að spila hafnabolta. Árin þrjú þar á undan (1991, 1992 og 1993) og eftir (1996, 1997 og 1998) leiddi 

Jordan lið Chicago Bulls til sigurs í deildinni. Það gæti því hafa farið svo að ef Jordan hefði ekki tekið 

sér frí hefði Olajuwon aldrei unnið titil og Jordan bætt við afrekaskrá sína í staðinn. 

6
 Drexler átti eftir að slá í gegn og eiga frábæran feril. Hann var kosinn inn í Frægðarhöllina árið 2004. 

Drexler vann sinn eina titil árið 1995 þegar hann var liðsmaður Houston Rockets og samherji 

Olajuwon. 

7
 Hall of Famers – Michael Jordan. Skoðað 11. maí 2010 á vef The Naismith Memorial Basketball Hall 

of Fame: http://www.hoophall.com/hall-of-famers/tag/michael-jordan. 
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sínum tíma.
8
 Þetta er hins vegar vandamál sem lið NFL deildarinnar standa frammi 

fyrir þegar röðin er komin að þeim að velja leikmenn í nýliðavalinu. Enda skilgreinir 

Ketchman tvær mögulegar strategíur þegar kemur að því að velja leikmenn, velja eftir 

þörf eða velja þann besta mögulega, óháð stöðu.
9
 

2.1. Velja eftir þörf 

Umfjöllun um nýliðavalið, sem á sér stað að mestu meðal íþróttafréttamanna, snýst 

aðallega um þessa strategíu. Rökstuðningurinn með henni er líka nokkuð sjálfsagður. 

Hvers vegna ætti lið að velja leikmann í nýliðavalinu ef hann mun aðallega sitja á 

bekknum og fá lítið sem ekkert að spila þar sem hann spilar stöðu þar sem þrautreynd 

stjarna spilar? Væri ekki betra að velja annan leikmann sem spilar stöðu sem er 

veikleiki innan liðsins og þar með bæta liðið í heild? Áður en þessum spurningum er 

svarað verður að líta á hvernig liðin vinna úr upplýsingum sem þau hafa um leikmenn. 

Hvert lið býr til sinn eigin virðislista yfir leikmenn (e. value board) þar sem þeim er 

raðað eftir væntri getu. Dæmi um slíkan lista má sjá í töflu 1. Liðin búa þessa lista til 

eftir upplýsingum frá njósnurum sínum (e. scouts) sem fylgjast með 

háskólaleikmönnum í gegnum árið og búa til skýrslur yfir hvern einasta leikmann sem 

er hægt að velja í nýliðavalinu. Nánar verður farið yfir það ferli síðar í ritgerðinni. 

Hver leikmaður fær ákveðna einkunn í ferlinu eftir því hvert vænt virði hans er fyrir 

liðið og þeim er síðan raðað upp eftir því hvaða einkunn þeir fá, sá efsti fær hæstu 

einkunina. Til að skýra ákvörðun liðs, sem notar umrædda strategíu, er ágætt að taka 

dæmi. Ef við höldum okkur við listann í töflu 1 og röðina sem er á nýliðavalinu 2010 

tek ég lið Washington Redskins sem dæmi en þeir eiga valrétt nr. 4. Tafla 1 er þá 

virðislistinn þeirra, liðin þrjú, sem velja á undan, hafa mismunandi virðislista og 

mismunandi strategíur til að velja leikmenn. Segjum sem svo að þegar Redskins eiga 

að velja sé búið að velja leikmenn nr. 1, 4 og 8 á þeirra lista. Redskins þurfa 

nauðsynlega á leikstjórnanda (e. quarterback, QB) að halda og velja Sam Bradford, 

leikmann nr. 7, sem spilar þá stöðu. Á sama tíma sleppa þeir því að velja fjóra 

leikmenn, nr. 2, 3, 5 og 6, sem þeir töldu vera betri en Bradford vegna þess að þeir 

                                                 
8
 Bowie var valinn versti valréttur í sögu bandarískra íþrótta árið 2006. Heimild: David Schoenfield 

(2006). The 100 Worst draft picks ever. Sótt 11. maí 2010 á vef ESPN: 

http://sports.espn.go.com/espn/page2/story?page=schoenfield/060427.  

9
 Vic Ketchman (2006). Hybrid philosophy. Skoðað 11. maí 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=5158. 
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þurftu frekar á honum að halda. Þó svo að liðið þurfi frekar á Bradford að halda er 

hann ekki jafn verðmætur og hinir leikmennirnir þar sem liðið telur hann vera verri 

leikmann. Með því að velja Bradford eru Redskins að minnka vænt virði valréttar síns 

um allt að helming m.v. leikmann nr. 2 sem þeir hefðu getað valið. Það gefur augaleið 

að ákvarðanir annarra liða hafa mikil áhrif á val hinna liðanna og breyting á einni 

ákvörðun getur haft ýmsar afleiðingar í för með sér. Ef Bradford hefði t.d. verið valinn 

með einum af fyrstu fjórum valréttunum má vel vera að Redskins hefðu valið 

leikmann nr. 2 í staðinn og nýtt valrétt sinn betur. 

Tafla 1: Virðislisti yfir 10 bestu leikmennina sem hægt er að velja úr í nýliðavalinu árið 2010, hvaða 

stöðu hver spilar og úr hvaða háskóla hann kemur skv. NFLDraftScout.com. Sótt 2. mars 2010. Vænt 

virði eru búin til af höfundi. 

Nr. Leikmaður Staða Háskóli Vænt virði 

1 Ndamukong Suh DT Nebraska 3.200 

2 Eric Berry FS Tennessee 2.600 

3 Gerald McCoy DT Oklahoma 2.300 

4 Russell Okung OT Oklahoma State 1.800 

5 Joe Haden CB Florida 1.700 

6 Bryan Bulaga OT Iowa 1.400 

7 Sam Bradford QB Oklahoma 1.300 

8 Derrick Morgan DE Georgia Tech 1.250 

9 Dez Bryant WR Oklahoma State 1.250 

10 Jimmy Clausen QB Notre Dame 1.200 

Taka verður fram að lið, sem nýtir sér þessa strategíu, mun ekki fara eftir henni 

blindandi, þ.e. finna mestu þörfina hverju sinni og velja þann leikmann í þeirri stöðu 

sem það telur vera þann besta. Liðið gæti nefnilega talið líklegt að sá leikmaður yrði 

óvalinn næst þegar liðið á að velja. Liðið skoðar frekar virðislistann sinn og sér hvort 

leikmaður í viðkomandi stöðu er nógu ofarlega af þeim leikmönnum sem eru eftir til 

þess að það geti réttlætt það að velja hann. Ef svo er ekki mun liðið snúa sér að 

næstmestu þörfinni og sjá hvar besti leikmaðurinn í þeirri stöðu er staðsettur o.s.frv. 

þangað til það finnur besta mögulega kostinn hverju sinni. Það hefur því mikið að 

segja hvaða leikmenn önnur lið velja og hvaða leikmenn er hægt að velja hverju sinni. 

Því er kjörið að horfa til nýliðavalsins frá sjónarhorni leikjafræðinnar þar sem hún 

fjallar um vandamál sem þessi. Það er gert í kafla 2.4. 
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Ketchman (2010) viðurkennir þó að þar sem framboð góðra leikmanna sé meira í 

fyrstu umferð geti það vel virkað að velja eftir þörf þar en þegar komið er síðar í 

nýliðavalið þá er framboð góðu leikmannanna minna. Lið, sem velji ávallt þann besta, 

sé því líklegra til að vera árangursríkt og það eigi sérstaklega við í síðari 

umferðunum.
10

 

2.2. Besti mögulegi leikmaðurinn 

Hin strategían, sem möguleg er fyrir liðin, er að velja besta leikmanninn á 

virðislistanum þínum, óháð því hvaða stöðu hann spilar. Flestir eiga erfitt með að ná 

hugmyndinni á bak við þessa strategíu og finnst hún eflaust vera vitlaus og ekki 

rökrétt. Spurningin, sem sett var fram þegar fjallað var um hina strategíuna, er sú sem 

fólk bendir á þegar það heyrir minnst á þessa strategíu. Þar er átt við hvers vegna lið 

eigi að velja leikmann sem spilar sömu stöðu og þrautreynd stjarna í stað þess að velja 

leikmann í stöðu sem er veikleiki innan liðsins. En staðreyndin er sú að þessi spurning 

skiptir ekki máli hvað nýliðavalið varðar. Með því að velja ávallt þann leikmann, sem 

liðið telur vera þann besta, er það að hámarka vænt virði allra þeirra leikmanna sem 

það velur. Þar sem nýliðavalið er margar umferðir þar sem hvert lið velur fjöldann 

allan af leikmönnum ætti það að skipta liðið máli að hámarka vænt virði þess árgangs 

sem það velur á hverju ári og þar með bæta heildarvirði liðsins. 

Tökum aftur dæmið sem var tekið í umfjölluninni um hina strategíuna. Þá myndu 

Redskins velja leikmann nr. 2, Eric Berry, þar sem hann var besti leikmaðurinn í boði 

skv. þeirra virðislista. Umframvirði Berry m.v. þá leikmenn, sem voru taldir næst 

bestir á eftir honum og voru enn lausir, var minnst 900 og mest 1.300 ef miðað er við 

kostinn sem hin strategían gaf, leikmann nr. 7. Það er einnig auðsjáanlegt að lið, sem 

fylgir þessari strategíu, mun aldrei fá verri leikmann en n-besta leikmanninn ef liðið á 

valrétt n í röðinni. Þar sem lið hafa mismunandi röð á leikmönnum mun sú staða oftar 

en ekki koma upp að búið sé að velja leikmenn neðar heldur en sá n-besti á þínum 

lista. Sú staðreynd gerir það að verkum að lið, sem velur ávallt besta leikmanninn, 

mun því oftar en ekki fá aukið vænt virði fyrir þann leikmann sem það velur heldur en 

það gat átt von á, þ.e. það mun velja n-1-besta leikmanninn eða betri (n-1 > n). Að 

sama skapi er lið, sem fylgir hinni strategíunni, að fá minna virði en völ er á ef það 

                                                 
10

 Vic Ketchman (2010). It aroused something in us. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8833. 
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velur eftir þörf í staðinn fyrir þann besta. Annar kostur þessarar strategíu er sá að með 

því að velja ávallt þann besta er lið að lágmarka áhrif valrétta annarra liða á valrétt 

sinn. 

Annað einfalt dæmi ætti að skýra þetta. Lið Jacksonville Jaguars á valrétt nr. 10 í 

nýliðavalinu 2010 og segjum að tafla 1 sé þeirra virðislisti. Þegar komið er að þeim 

hafa tveir leikmenn af 10 bestu enn ekki verið valdir, leikmenn nr. 5 og 9. Liðið velur 

leikmann nr. 9 þar sem hann spilar stöðu þar sem þeir þurfa leikmann en þeir eru vel 

settir í stöðu leikmanns nr. 5. Þarna fá þeir leikmann sem er betri en sá n-besti og því 

er vænt virði valréttarins að aukast m.v. það, sem þeir áttu von á, um 50 stig. En þar 

sem þeir notuðu ekki besti mögulegi leikmaðurinn strategíuna þá skilja þeir eftir 

leikmann nr. 5 sem hefði bætt enn meira við vænt virði valréttarins, um 500 stig. Þetta 

gerir tífaldan mun sem liðið gefur eftir hvað varðar mismun á væntu virði m.v. það 

versta sem gat gerst. 

Rökstuðningurinn fyrir besti mögulegi leikmaðurinn strategíunni er sá að lið velur 

þann besta vegna þess að ef liðið gerir það ekki er það að láta samkeppnisaðila sína fá 

leikmanninn. Í stað þess að njóta krafta leikmannsins mun liðið neyðast til að spila 

gegn honum það sem eftir lifir ferils hans. Óvissan, sem ríkir í heiminum, ætti einnig 

að vera lóð á vogarskálar þessarar strategíu þar sem erfitt er að sjá fyrir hvað muni 

gerast í nánustu framtíð. Það gæti gerst að leikmaður liðsins, sem spilar stöðuna sem 

leikmaðurinn, sem ekki var valinn, spilar, meiðist alvarlega og liðið á engan 

frambærilegan varamann í umræddri stöðu.
11

 Þá er liðið komið í vanda því 

leikmaðurinn, sem það valdi ekki, gæti verið að slá í gegn hjá keppinautnum á meðan 

leikmaðurinn, sem liðið valdi, á erfitt uppdráttar. Slík óvissa um gengi leikmanna í 

atvinnumennsku virkar á báða bóga því erfitt getur verið að meta hversu vel leikmenn 

standa sig og sá, sem liðið taldi vera þann besta, gæti hafa staðið sig illa. En slíkt er 

erfitt að segja til um og er hluti þess að það eru menn sem eru að meta leikmennina og 

                                                 
11

 Árið 1998 völdu Jacksonville Jaguars hlauparann Fred Taylor með 8. valrétti nýliðavalsins. Jaguars 

höfðu fyrir hlauparann James Stewart sem byrjaði tímabilið árið 1998 af miklum krafti á meðan Taylor 

sat á bekknum. Margir töldu þá að valið á Taylor hefðu verið mistök. En Stewart slasaðist alvarlega á 

hné í þriðja leik tímabilsins og Taylor tók við hlutverki hans. Taylor sló í gegn og setti fjölda liðsmeta 

strax á sínu fyrsta tímabili. Eftir það varð ekki aftur snúið og Taylor stóð að lokum uppi sem einn allra 

besti leikmaður í sögu liðsins. Þrátt fyrir að ekki hafi verið þörf fyrir hann í upphafi borgaði það sig að 

velja hann. Heimild: Vic Ketchman (2009). Did the Jags need Fred Taylor? Skoðað 11. maí 2010 á vef 

Jacksonville Jaguars: http://www.jaguars.com/News/Article.aspx?id=7750. 
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þeir geta gert mistök. Betra er að treysta því sem búið er að eyða miklum fjármunum í 

að fá upplýsingar um heldur en að taka aðra ákvörðun. 

 

Mynd 1: Myndrænt yfirlit yfir fallandi virði valrétta. Fyrstu 128 valréttir sýndir (umferðir 1-4). 

Heimild: ESPN. 

Einnig er vert að nefna þá staðreynd að hvert lið í deildinni er með töflu yfir virði 

hvers valréttar fyrir sig. Myndræna framsetningu á því hvernig virði valréttanna fellur 

má sjá á mynd 1. Í töflu 10 í viðauka er síðan að finna tölulegt gildi hvers valréttar 

fyrir sig sem myndin er teiknuð eftir. Taka ber fram að liðin nota ekki öll sama 

skalann þegar valréttir eru verðmetnir en mynd 1 sýnir þó eina útgáfu af virði valrétta. 

Eins og sést á myndinni er valréttur n með hærra virði en valréttur n+1, þ.e. að því 

ofar sem valréttur er því verðmætari er hann. Þetta er eins og búast má við þar sem lið, 

sem á valrétt n, hefur úr fleiri leikmönnum að velja og getur valið betri leikmann en 

lið sem á valrétt n+1.
12

 

Lið, sem á valrétt nr. 10, sem hefur verðmæti 1.300 (sjá töflu 10 í viðauka), og spilar 

besti mögulegi leikmaðurinn strategíuna, mun ávallt hámarka vænt umframvirði 

                                                 
12

 Athyglisvert dæmi átti sér stað í nýliðavalinu árið 2003. Minnesota Vikings áttu valrétt nr. 7 í fyrstu 

umferð en þegar tíminn, sem þeir höfðu til að velja leikmann, var runninn út hafði liðið ekki enn valið 

leikmann. Samkvæmt reglu gat liðið skilað inn vali sínu hvenær sem er eftir það en nú átti næsta lið 

möguleika á að velja leikmann. Sú varð raunin því bæði Jacksonville Jaguars og Carolina Panthers, sem 

áttu næstu tvo valrétti, náðu að velja leikmenn áður en Vikings völdu sinn leikmann. Því hefur verið 

haldið fram að Vikings hafi samt sem áður valið þann leikmann sem þeir hefðu valið með 7. 

valréttinum en nú þurftu þeir ekki að borga honum eins mikið í laun og ef hann hefði verið valinn með 

7. valréttinum. Heimild: Kevin Seifert (2010). Draft room tale: Missing a turn. Skoðað 11. maí 2010 á 

vef ESPN: http://espn.go.com/blog/nflnation/post/_/id/21945/draft-room-tale-missing-a-turn. 
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valréttarins ef leikmaðurinn, sem talinn er bestur, er með vænt virði > 1.300 eða 

lágmarka virðistap valréttarins ef besti leikmaðurinn er með vænt virði < 1.300. Það 

skiptir því ekki máli hvort leikmaðurinn hefur vænt virði yfir eða undir 1.300, liðið 

gerir alltaf það besta í stöðunni með því að velja þann besta. Ef besti leikmaðurinn 

hefur lægra virði en valrétturinn sem liðið á væri best fyrir liðið að skipta valréttinum 

til annars liðs og endurheimta virði valréttarins í skiptum við annað lið. 

2.3. Markaður fyrir valrétti 

Lið deildarinnar hafa þann möguleika að skipta á milli sín valréttum. Ekki er leyfilegt 

að kaupa valrétt af öðru liði í skiptum fyrir peninga, lið verður að fá leikmann eða 

valrétt í staðinn fyrir valrétt sem það lætur af hendi. Leyfilegt er að skipta 

framtíðarvalrétti, þ.e. í síðara nýliðavali. Eins og gefur að skilja myndast markaður 

fyrir valrétti þegar þetta er leyfilegt. Þessi markaður, sem myndast, gerir það að 

verkum að lið geta sameinað strategíurnar tvær sem rætt er um hér að ofan. Eins og 

niðurstaðan hér að ofan var vilja liðin velja eftir því hvaða leikmenn þeir þurfa en það 

er best að taka besta leikmanninn óháð stöðu. Nú þegar liðin geta skipst á valréttum 

geta liðin staðsett sig á þeim stað þar sem þörf passar við besta leikmanninn með því 

að skiptast á valréttum og þar með slegið tvær flugur í einu höggi. Taka ber fram að 

hvorki er hægt að skipta uppbótarvalrétti né valrétti lengra en tvö ár fram í tímann.
13

 

Auðveldara er að sjá fyrir um hvort þörf og besti leikmaðurinn passa saman þegar 

liðið færir sig ofar í röðinni. Um leið og besti leikmaðurinn spilar stöðu sem þarf og 

liðið hefur nógu góða valrétti til þess að skipti séu möguleg hringir það einfaldlega í 

liðið sem á að velja og reynir að komast að samkomulagi við það. Ef það heppnast 

velur liðið því besta leikmanninn sem um leið spilar stöðu sem það þarf hjálp í. 

Erfiðara er að láta besta leikmanninn og þörf passa saman þegar lið færir sig niður því 

ef það færir sig of langt niður getur leikmaðurinn, sem það hugðist velja, hafa verið 

valinn af öðru liði. Þetta er ástæðan fyrir því að við sjáum yfirleitt aðeins skipti meðan 

á nýliðavalinu stendur þar sem liðið, sem er á klukkunni
14

, skiptir valrétti sínum. Lið, 

                                                 
13

 Vic Ketchman (2010). Deadline creating anxiety. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8807. 

Vic Ketchman (2010). Tough to trade players. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8844. 

14
 Talað er um að liðið, sem á að velja, sé „á klukkunni“ (e. on the clock) því hvert lið hefur 

takmarkaðan tíma til þess að velja leikmann. Liðin fá 10 mínútur til að velja í fyrstu umferð, sjö 

mínútur í annarri umferð og fimm mínútur í umferðum 3-7. Heimild: Adam Teicher (2010). More time 
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sem gerir skipti við liðið sem er næst á klukkuna með það í huga að velja ákveðinn 

leikmann, getur lent í því að liðið, sem er á klukkunni, velji leikmanninn.
15

 

Augljóst er að liði, sem hugnast að fá valrétt fyrir ofan sinn eigin, nægir ekki að láta 

sinn lægri valrétt af hendi og fá hærri valréttinn í staðinn, þeir þurfa að bjóða fleiri en 

einn valrétt til hins liðsins.
16

 Liðin styðjast við virðistöfluna yfir valrétti þegar þau 

íhuga skipti á valréttum.
17

 Lið, sem á valrétti nr. 26 og 52, sem hafa virðið 700 og 380, 

en hefur áhuga á valrétti nr. 16, sem hefur virðið 1.000, verður að láta þá báða af 

hendi til liðsins sem á 16. valréttinn, ef þeir ætla sér að fá þann valrétt. Liðið, sem á 

16. valréttinn, á því möguleika að auka heildarvirði valrétta sinna um 80 stig. Þar með 

er þó ekki sagt að liðið muni samþykkja tilboðið um að skiptast á valréttum. Það gæti 

verið að liðið sé mjög spennt fyrir ákveðnum leikmanni sem hægt er að velja nr. 16 en 

verður eflaust ekki laus þegar komið er að 26. valréttinum. Fleiri möguleikar geta 

einnig verið fyrir því að samþykkja ekki þessi skipti, svo sem að liðin séu erkifjendur 

                                                                                                                                            

for teams in NFL draft may mean more maneuvering. Skoðað 11. maí á vef Kansas City Star: 

http://www.kansascity.com/2010/04/19/1886232/more-time-for-teams-in-nfl-draft.html 

15
 Athyglisvert er að lið geta beitt ýmsum brögðum, m.a. með því að gefa það í skyn að liðið ætli að 

velja einhvern tiltekinn leikmann eða að það sé í viðræðum við lið um skipti á valréttum til þess að 

beita lið, sem hefur áhuga á tilteknum leikmanni, til að skipta við liðið. Það sést einnig að lið, sem er 

þekkt fyrir að velja ávallt besta leikmanninn óháð stöðu, getur komið með trúverðuga hótun hvað þetta 

varðar og ætti því að vera líklegra til að beita annað lið til þess að skipta við sig. Chuck Noll, þjálfari 

Pittsburgh Steelers á 8. og 9. áratugnum, sagði t.a.m. að lið ættu aldrei að verða of hrifin af leikmanni 

(„Never fall in love with a guy“) í nýliðavalinu því það muni leiða til þess að liðið gefi of mikið frá sér 

til þess að klófesta þann leikmann. Liðin vita vel þarfir hvert annars og hafa nokkuð góða hugmynd um 

hvaða leikmenn hin liðin hafa áhuga á. Hins vegar ert þú sá eini sem veist hvernig virðislistinn þinn 

lítur út og því er auðveldara að dulbúa valrétti sína þegar lið velur ávallt besta leikmanninn heldur en 

þegar lið velur eftir þörf. Í nýliðavalinu árið 2006 er að finna tilfelli þar sem einu liði tókst að nota 

trúverðuga hótun og beitti annað lið til að skipta við sig. Cleveland Browns áttu valrétt nr. 12 og 

Baltimore Ravens áttu valrétt nr. 13. Vitað var að bæði liðin höfðu áhuga á varnarmönnum og þegar 

tveir varnarmenn, Haloti Ngata og Kamerion Wimbley, voru óvaldir eftir fyrstu ellefu valréttina sá Phil 

Savage, framkvæmdastjóri Browns, sér leik á borði. Savage hafði áður starfað fyrir Ravens og þóttist 

vita fyrir víst að fyrrum stjórinn hans, Ozzie Newsome, framkvæmdastjóri Ravens, hefði meiri áhuga á 

Ngata. Savage hringi því í Newsome þegar komið var að Browns og sagði að þeir myndu taka Ngata 

nema Ravens myndu færa sig upp um eitt sæti og láta annan valrétt af hendi. Newsome var ekki viss 

hvort Savage væri að gabba eða ekki og skipti því valrétti nr. 181 til Browns auk þess sem liðin skiptust 

á valréttum nr. 12 og 13. Ravens tóku Ngata en Browns tóku Wimbley, sem var áætlun þeirra frá 

upphafi. Heimild: James Walker (2010). Draft room tale: Trading with the enemy. Skoðað 10. maí 

2010 á vef ESPN: http://espn.go.com/blog/nflnation/post/_/id/21940/draft-room-tale-trading-with-the-

enemy. 

16
 Öfgakenndasta dæmið um skipti á valréttum átti sér stað árið 1999. Þá skiptu New Orleans Saints 

öllum valréttum sínum í nýliðavalinu, auk valréttar í fyrstu og þriðju umferð ári síðar, til Washington 

Redskins. Saints voru upphaflega nr. 12 í röðinni en í skiptunum fengu þeir valrétt nr. 5. Með honum 

völdu þeir hlauparann Ricky Williams. Heimild: NFL Top 10 Draft Trades. Skoðað 7. maí 2010 á vef 

National Football League: http://www.nfl.com/videos/nfl-network-top-ten/09000d5d80211ae6/Top-

Ten-Draft-Trades-Ricky-Williams. 

17
 Sjá töflu 10 í viðauka fyrir virði allra valréttanna í nýliðavalinu. 
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svo dæmi sé tekið. Að sama skapi getur vel verið að lið samþykki skipti þar sem 

heildarvirði valréttanna, sem það fær, er lægra en heildarvirði valréttanna sem það 

lætur af hendi. Við athugun á þeim skiptum, sem áttu sér stað í nýliðavalinu árin 2010, 

2009 og 2007, sést að það er ekki sjálfgefið að lið sem færir sig ofar lætur jafn mikið 

eða meira virði af hendi. Aðeins var horft til þeirra skipta þar sem skipt var á 

valréttum sama árs. Af þeim 54 skiptum, sem fóru fram með valréttum, þá gerðist það 

jafn oft að liðið sem færir sig ofar lætur minna virði af hendi og að það lætur meira af 

hendi. Virðislisti yfir valrétti, sem er að finna í viðauka, var notaður til þess að greina 

skiptin. Ástæðuna fyrir því að lið sé tilbúið að færa sig niður og fá minna virði fyrir 

valréttinn, sem það lætur af hendi, má rekja til þess að meira er betra. Því fleiri valrétti 

sem lið hefur til umráða því fleiri möguleika hefur það til þess að velja leikmenn sem 

gagnast liðinu. Þó svo að fjöldi valrétta hafi verulega lítil áhrif á aukningu í 

sigurhlutfalli, eins og sést í töflu 2, gæti vel farið svo að auka valréttur skili mun meira 

raunvirði heldur en virði valréttarins var og því geta skiptin verið hagkvæm.
18

 

Tafla 2: Línuleg aðhvarfsgreining á áhrif valréttar á sigurhlutfall. 

Háð breyta: Sigurhlutfall   

Aðferð minnstu kvaðrata   

Fjöldi athugana: 32   

Breyta Stuðull Prob. 

Fasti 0,274589 0,2031 

Valréttur 0,003507 0,2917 

R
2 

0,036973  

Aðlagað R
2 

0,004872  

Meðaltal háðu breytu 0,5  

                                                 
18

 Þetta á t.d. við um skipti Baltimore Ravens og Jacksonville Jaguars í nýliðavalinu árið 2008. Ravens 

áttu 8. valréttinn í nýliðavalinu á meðan Jaguars áttu valrétt nr. 26. Þegar Ravens voru á klukkunni 

skiptu þeir á valréttum við Jaguars. Jaguars létu af hendi valrétti nr. 26, 71, 89 og 125 til þess að fá 

valrétt nr. 8. Heildarvirði valréttanna, sem Jaguars létu af hendi, var 1.127 á meðan virði valréttar nr. 8 

er 1.400. Það, sem bætir söguna, er að Ravens nýttu valrétti nr. 26 og 89 sem þeir fengu frá Jaguars 

ásamt valrétti nr. 173 til að fá 18. valréttinn frá Houston Texans. Hér er aftur um að ræða skipti þar sem 

heildarvirði valrétta þess liðs, sem færir sig upp, er lægra en virði valréttar þess liðs sem færir sig niður. 

Heildarvirði valrétta Ravens var 867,2 á meðan virði valréttar nr. 18, sem Texans áttu, er 900. Með 18. 

valréttinum völdu Ravens leikstjórnandann Joe Flacco. Flacco sló í gegn og hefur á fyrstu tveimur 

tímabilum sínum leitt liðið í undanúrslit bæði árin. Raunvirði Flacco var því mun meira en virði 

valréttarins sem hann var valinn með. Hið sama má segja um hlauparann Steve Slaton sem Texans 

völdu með valrétti nr. 89 og sló einnig í gegn. Því mætti segja að þeir aukavalréttir, sem Ravens fengu 

fyrir 8. valréttinn, hafi borgað sig þó að virði þeirra hafi ekki verið jafnmikið og 8. valréttarins. 

Heimild: David Ginsburg (2008). With Ryan gone, Ravens trade twice and get Flacco. Skoðað 11. maí 

2010 á vef USAToday: http://www.usatoday.com/sports/football/2008-04-26-1965096895_x.htm. 
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Tafla 2 sýnir línulega aðhvarfsgreiningu þar sem áhrif valréttar er fundinn á 

vinningshlutfall. Notuð voru gögn yfir fjölda valrétta sem hin 32 lið deildarinnar 

höfðu í nýliðavalinu á árunum 2002-2009, auk sigurhlutfalla þeirra í leikjum 

deildarinnar á árunum 2002-2009. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar gefa til kynna 

að hver valréttur auki sigurhlutfall um 0,35%. Lið þyrfti því að eiga 64 valrétti (2 

umferðir) til þess að ná sigurhlutfalli sínu upp í 50%. Taka verður fram að 

útskýringarmáttur líkansins, sem skýrður er með R
2
, er afar lítill, aðeins 3,7%. Einnig 

eru stuðlar líkansins ekki tölfræðilega marktækir. Ástæðan fyrir þessum vanköntum 

getur verið sú að liðin eiga öll jafnmarga valrétti í hverju nýliðavali áður en lið fá 

úthlutað uppbótarvalréttum. Þau skipta síðan valréttum sín á milli þannig að einhver 

lið enda með fleiri valrétti en önnur. Það sést að fjöldi valrétta, sem liðin höfðu yfir 

þessi 8 ár, er nánast sá sami. 

Athyglisvert er að skoða skipti þar sem framtíðarvalréttir eru innifaldir. Dæmi úr 

nýliðavalinu árið 2009 verður tekið til skýringar. Lið New England Patriots átti valrétt 

nr. 73 í þriðju umferð og skiptu honum til Jacksonville Jaguars fyrir valrétt nr. 232 

árið 2009 og valrétt í annarri umferð árið 2010. Töluverð óvissa ríkir um hvar í annarri 

umferð sá valréttur getur verið og er það ein áhættan sem lið taka þegar þau fá valrétt 

ári síðar í skiptum.
19

 Ef litið er á virðistöfluna sést að valréttur nr. 73 hefur virðið 225 

en valréttur 232 hefur virðið 1,2 en valréttir í annarri umferð hafa gildi frá 580 til 270. 

Í raun er lið, sem skiptir valrétti í næsta nýliðavali til annars liðs, að nota þann valrétt 

ári fyrr og þarf að borga ákveðið gjald fyrir sem í þessu tilfelli er valréttur í umferð 

ofar. Einnig verður leikmaðurinn, sem liðið velur með valréttinum, að hafa svo góða 

einkunn að líta verði á hann sem leikmann í annarri umferð. Einn annar vinkill er á 

þessu því liðið er einnig að borga leikmanni, sem það telur vera nógu góðan til að vera 

valinn í annarri umferð, laun í samræmi við þriðju umferðar leikmann sem er kostur.
20

 

Athugun á þeim skiptum, sem áttu sér stað í nýliðavalinu árin 2007 og 2009, og 

innhéldu skipti á framtíðarvalrétti, gefur aðra niðurstöðu en þegar skipst er á valréttum 

                                                 
19

 Gott dæmi um áhættuna er frá 2007 þegar Dallas Cowboys skiptu 22. valréttinum í fyrstu umferð til 

Cleveland Browns fyrir valrétt í fyrstu umferð ári síðar og valrétt í annarri umferð. Browns liðið hefur 

verið afleitt undanfarinn áratug og Cowboys bjuggust við að gengi Browns yrði lélegt og fá valrétt 

snemma í nýliðavalinu úr skiptunum. Browns áttu hins vegar furðulega gott tímabil og það endaði með 

því að valrétturinn, sem Cowboys fengu úr skiptunum, var nr. 22. 

20
 Vic Ketchman (2009). This draft class deserves an ‘A’. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville 

Jaguars: http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=7826. 

Vic Ketchman (2009). Oh, good, it’s time to stop. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=7829. 
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sama árs. Í öll 16 skiptin, sem skipst var á framtíðarvalréttum, lét liðið, sem skipti 

framtíðarvalrétti frá sér, meira virði af hendi en það fékk. Það er því verðið sem þarf 

að greiða til þess að geta nýtt valrétt næsta árs ári fyrr. 

Ef fylgst er með nýliðavalinu sést að liðin nýta oftast allan þann tíma sem þau hafa til 

þess að velja leikmenn. Að öllum líkindum hafa liðin ákveðið hvaða leikmann þau 

ætla sér að velja og eru ekki að ræða kosti og galla tveggja leikmanna sem koma til 

greina alveg þangað til tíminn rennur út. Liðin nýta hins vegar allan þann tíma, sem 

þau hafa, til þess að þreifa fyrir sér og sjá hvað þau geta fengið í skiptum við annað 

lið. Sá tími er þá liður í hámörkun á virði valréttarins. Ef svo vill til að liðið finni 

annað lið sem er tilbúið í hagkvæm skipti er liðið að hámarka virði valréttarins.
21

 

 

Mynd 2: Hlutfallslegt virði valrétta m.v. fyrsta valrétt nýliðavalsins. Heimild: Massey & Thaler (2005). 

Massey & Thaler (2005) verðleggja valrétti nýliðavalsins út frá gögnum um skipti á 

valréttum á milli liða. Gögnin, sem stuðst er við, eru þau 334 skipti á valréttum sem 

áttu sér stað á árunum 1988-2004. Ekki voru tekin með skipti þar sem leikmaður var 

hluti skiptanna. Niðurstöður þeirra benda til þess að lið ofmeti þann hæfileika að geta 

valið „rétt“ hverju sinni og að bölvun sigurvegarans (e. winner‘s curse) sé til staðar í 

nýliðavalinu. Á mynd 2 má sjá fallandi virði valrétta nýliðavalsins sem höfundar 

                                                 
21

 Vic Ketchman (2010). Eight months to pick. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8814. 

Vic Ketchman (2010). That’s a ma boy Gino. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8817. 
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fundu út út frá gögnum sínum. Sú mynd er nokkuð lík þeirri sem fæst ef sama mynd er 

teiknuð út frá virðislista valrétta sem er að finna í viðauka. Það gæti staðfest það að 

liðin noti virðislista yfir valrétti eins og þann sem er að finna í viðauka. 

Önnur athyglisverð niðurstaða þeirra Massey & Thaler er sú að þeir finna umframvirði 

(e. surplus value) valrétta nýliðavalsins. Umframvirðið reikna þeir á þann veg að þeir 

finna frammistöðuvirði (e. performance value) leikmannsins og draga frá því sem 

leikmaðurinn fær borgað (e. compensation). Þar með fæst umframvirði hvers valréttar. 

Niðurstöðurnar sýna það að valréttur um miðja aðra umferð er sá verðmætasti. Að 

sama skapi er fyrsti valrétturinn í nýliðavalinu sá minnst verðmæti í fyrstu tveimur 

umferðunum. Þetta má sjá á mynd 3. 

 

Mynd 3: Umframvirði valrétta í nýliðavalinu. Heimild: Massey & Thaler (2005). 

2.4. Leikjafræðinálgun 

Í raun og veru er hægt að líta á nýliðaval NFL deildarinnar sem risastóran leik í 

útvíkkuðu formi (e. extensive form game). Liðin velja einn leikmann í einu í fyrirfram 

ákveðinni röð og fullkomnar upplýsingar eru til um hvaða leikmenn hafa verið valdir 

og því er um runuleik (e. sequential game) að ræða. 

Það verður þó að teljast ógerlegt að leysa nýliðaval NFL deildarinnar aftur á bak (e. 

backward induction) þar sem leikurinn er einfaldlega of stór. Venjulega eru valdir 256 
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leikmenn í nýliðavalinu en fjöldi leikmanna, sem er hægt að velja úr, er mun meiri. 

Samtals skrifuðu t.a.m. 378 leikmenn, sem ekki voru valdir í nýliðavalinu, undir 

samning við lið deildarinnar eftir að nýliðavalinu 2009 lauk.
22

 Einnig verður að gera 

ráð fyrir því að töluverður fjöldi var hvorki valinn né skrifaði undir samning. Ef við 

gerum ráð fyrir því að þeir 634 leikmenn, sem voru valdir eða skrifuðu undir samning 

strax að nýliðavalinu loknu, voru þeir leikmenn sem hægt var að velja fáum við út að 

mögulegar útkomur úr nýliðavalinu eru 634!/(634-256)! Þrátt fyrir svona 

stjarnfræðilega margar mögulegar útkomur eru raunhæfar útkomur ekki svo margar. 

Það mætti t.a.m. segja sem svo að einungis 5 leikmenn komi til greina sem fyrsti 

valréttur nýliðavalsins, þ.e. að það sé samdóma álit liðanna 32 að aðeins 5 leikmenn 

geti verið valdir fyrstir. Með því að minnka möguleika fyrsta leiksins úr 634 

möguleikum niður í 5 verður leikurinn strax viðráðanlegri. Eftir því sem lengra líður á 

leikinn munu að sama skapi fleiri leikmenn koma til greina hverju sinni. 

Eina athugasemd verður að gera áður en lengra er haldið. Besti mögulegi 

leikmaðurinn strategían gengur út á það að hámarka vænt virði hvers valréttar fyrir sig 

en með því að leysa leikinn aftur á bak er verið að hámarka vænt virði allra valrétta 

þess liðs sem leikur fyrsta leikinn að því gefnu hvað hin liðin gera. Að sama skapi 

byggist hver ákvörðun á hámörkun vænts virðis allra valrétta liðsins að því gefnu hvað 

önnur lið gera þegar leikurinn er leystur aftur á bak. Þetta gerir það að verkum að með 

því að víkja frá besti mögulegi leikmaðurinn strategíunni einu sinni eða oftar gæti leitt 

til þess að heildarvirði allra valrétta liðsins muni verða hærri heldur en ef besti 

mögulegi leikmaðurinn er ávallt valinn. Til að athuga hvort þetta sé raunin var settur 

upp lítill leikur. 

Forsendur leiksins voru þær að þrjú lið völdu þrjá leikmenn hvert. Til einföldunar var 

gert ráð fyrir að aðeins 9 leikmenn kæmu til greina sem þeir leikmenn sem yrðu 

valdir. Það gefur enn of margar mögulegar útkomur og því var leikurinn einfaldaður 

enn frekar á þann veg að leikmenn 1-3 yrðu teknir með fyrstu þremur valréttunum, 

leikmenn 4-6 með valréttum 4-6 og leikmenn 7-9 með valréttum 7-9. Það gefur 6 

mögulegar útkomur með valrétti nr. 1, 4 og 7. Samtals eru því útkomur leiksins: 6
3
 = 

216. Fyrir liggja virðislistar liðanna og hvað liðin telja vera vænt virði hvers 

                                                 
22

 Undrafted rookie free-agent signings. Skoðað 12. apríl 2010 á vef National Football League: 

http://www.nfl.com/draft/story?id=09000d5d8100660c&template=without-video-with-

comments&confirm=true.  



20 

leikmanns. Í töflu 3 má sjá virðislista liðanna þriggja og vænt virði hvers valréttar 

fyrir sig. Feitletraðir leikmenn eru þeir leikmenn sem liðið velur þegar það velur besta 

mögulega leikmanninn. Þar með er hægt að reikna heildarvirði allra valrétta liðanna í 

öllum mögulegum útkomum leiksins og leysa leikinn aftur á bak. 

Tafla 3: Virðislistar þriggja liða ásamt væntu virði hvers leikmanns fyrir sig. 

Lið 1 Vænt virði Lið 2 Vænt virði Lið 3 Vænt virði 

2 1000 2 1300 1 1050 

3 930 1 1100 3 970 

4 900 5 990 2 960 

1 880 3 920 4 900 

5 750 6 800 6 830 

6 700 7 720 5 760 

8 600 8 610 9 620 

9 570 4 550 7 560 

7 530 9 490 8 500 

Heildarvirði 2.500  2.810  2.420 

Til þess að leika leikinn aftur á bak nægir að skoða heildarvirði valrétta fyrsta liðsins, 

sem velur, eftir því hvort það velur leikmann nr. 1, 2 eða 3 með fyrsta valréttinum. 

Þegar hæsta gildið þar hefur verið fundið er ljóst að liði nr. 1 er sama hver þeirra 

útkoma verður fyrir valinu. Samtals 8 útkomur gefa sama hámarksheildarvirði fyrir 

hvern valrétt fyrir sig. Það eru því samtals 24 mögulegar útkomur sem gefa þrjú 

mismunandi heildarvirði. Hámarksheildarvirði þeirra þriggja útkoma, sem eru 

mögulegar, gefa okkur það hvað lið nr. 1 gerir í fyrstu umferð. Því næst er litið til þess 

hvað lið nr. 2 gerir. Þar eru 8 mögulegar útkomur í leiknum þegar búið er að ákvarða 

hvaða leikmann lið nr. 1 velur með fyrsta valréttinum. Fundið er hámarksvirði allra 

valrétta liðsins og niðurstaðan verður sú að aðeins ein útkoma er með hæsta 

heildarvirðið. Þar með er komið á hreint hvert val liðs nr. 2 verður með öðrum 

valréttinum. Þar sem lið nr. 3 hefur aðeins einn möguleika er útkoma leiksins fundin. 

Það athyglisverðasta við útkomuna, þegar leikurinn er leystur aftur á bak og liðin 

leitast við að hámarka heildarvirði allra valrétta sinna, er að hún er sú sama og þegar 

liðin velja besta mögulega leikmanninn og reyna að hámarka virði hvers valréttar fyrir 

sig. 

Tafla 4 sýnir þær útkomur úr leiknum sem eru mögulegar þegar ljóst er hvaða 

leikmann lið 1 velur fyrst. Fyrstu þrjár línurnar eru þegar leikmaður nr. 1 er valinn 
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fyrstur, miðlínurnar þrjár eru þegar leikmaður nr. 2 er valinn fyrstur og síðustu þrjár 

línurnar eru þegar leikmaður 3 er valinn fyrstur. Eins og sést er liði 1 sama hvaða 

útkoma verður fyrir valinu ef það velur leikmann nr. 1, heildarvirði allra valrétta 

liðsins verður alltaf 2.380. Það verður því lið 2 sem lítur á heildarvirði sitt og velur 

þann leikmann sem gefur því heildarvirðið 3.010. Það sama má segja um útkomurnar 

þegar lið 1 velur leikmann nr. 2 og 3. Lið 1 ákvarðar hins vegar hver útkoman verður 

úr leiknum því liðinu er ekki sama hvort það fær 2.380, 2.500 eða 2.430 í heildarvirði. 

Þegar þessir þrír möguleikar standa til boða velur það leikmann nr. 2 sem gefur 

heildarvirðið 2.500. Því næst ákveður lið nr. 2 hvaða leikmann það velur út frá 

heildarvirði valrétta sinna. Þar sem 2.810 er hámarksvirðið er það útkoman sem lið 2 

velur. Lið 3 hefur engan kost og sættir sig við 2.420. Þar með er útkoma leiksins 

fundin. 

Tafla 4: Listi yfir möguleg heildarvirði úr leiknum. 

Lið 1 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 

Lið 2 3010 2780 2630 2400 2820 2590 2440 2210 

Lið 3 2350 2290 2410 2350 2280 2220 2340 2280 

Lið 1 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Lið 2 2810 2580 2630 2400 2620 2390 2440 2210 

Lið 3 2420 2360 2500 2440 2350 2290 2430 2370 

Lið 1 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 2430 

Lið 2 2810 2580 3010 2780 2620 2390 2820 2590 

Lið 3 2410 2350 2500 2440 2340 2280 2430 2370 

Eins og sést í þeim leik sem settur var upp, hámarkar lið heildarvirði valrétta sinna að 

því gefnu hvað önnur lið velja með því að velja ávallt besta mögulega leikmanninn. 

Þetta á við í dæminu og einnig í nýliðavalinu sjálfu. Það er þó ávallt möguleiki á því 

að leikmaður n, sem lið velur í umferð x í nýliðavalinu, verði óvalinn í umferð x+1 ef 

lið velur leikmann m í umferð x. Með því að velja leikmann m í umferð x og leikmann 

n í umferð x+1 að því gefnu að n>m fengi liðið meira heildarvirði heldur en ef það 

hefði valið leikmann n í umferð x og leikmann o í umferð x+1. Það er hins vegar nær 

ógerlegt að segja til um hvort sú muni verða raunin að leikmaður n yrði óvalinn í 
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umferð x+1 sökum óvissunar sem ríkir um ákvarðanir annarra liða. Þó verður að telja 

líklegra að það eigi frekar við í síðari umferðum nýliðavalsins en þeim fyrri.
23

 

2.5. Virði leikmanna eftir stöðu 

Ekki eru allar stöður leikmanna metnar jafnt. Þetta sést greinilega þegar launagögn eru 

skoðuð sem og hversu margir leikmenn eru valdir í nýliðavalinu eftir því hvaða stöðu 

þeir spila. Mikilvægasta staðan í amerískum fótbolta er staða leikstjórnanda. 

Leikstjórnandi er leiðtogi hvers liðs og sá sem mesta pressan er á og allra augu beinast 

að. Aðeins einn leikstjórnandi er í byrjunarliði hvers liðs í deildinni og varamaður 

hans fær nánast ekkert að spila nema leikstjórnandinn meiðist eða spili mjög illa.
24

 

Það gerir leikstjórnendastöðuna frábrugðna öðrum stöðum í sókn og vörn. Fleiri en 

einn eru í byrjunarliði í flestum hinum stöðum vallarins og varamenn þeirra fá 

talsverðan leiktíma. Auk þess eru ekki til svo margir leikstjórnendur á hverjum tíma 

sem hafa þá hæfileika til að vera sigursælir í NFL deildinni. Mikil eftirspurn er því 

eftir hágæðaleikstjórnanda á sama tíma og framboð slíkra leikmanna er lítið. Samspil 

framboðs og eftirspurnar segir nefnilega til hversu verðmætir leikmenn eru. Því 

verðmætari sem leikmaður er því ofar verður hann valinn í nýliðavalinu.
25
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 Val New England Patriots á leikstjórnandanum Tom Brady í nýliðavalinu 2000 styður þessa 

kenningu. Í sjónvarpsþættinum NFL Top 10 Draft Steals, segir Scott Pioli, yfirmaður leikmannamála 

hjá Patriots, að Brady hafi verið besti leikmaðurinn á virðislistanum þeirra í töluvert langan tíma þegar 

þeir völdu hann með valrétti nr. 199 í sjöttu umferð. Þeir höfðu þá sleppt því að velja Brady a.m.k. einu 

sinni og tekið annan leikmann í staðinn. Þegar röðin var komin að Patriots með valrétti nr. 199 var 

Brady einfaldlega langefstur á virðislistanum þeirra þannig að þeir gátu ekki réttlætt það að velja hann 

ekki. Patriots höfðu enga þörf fyrir leikstjórnanda því þeir voru með Drew Bledsoe, sem valinn var 

fyrstur í nýliðavalinu árið 1993, í þeirri stöðu. Bledsoe skrifaði t.a.m. undir 10 ára samning að verðmæti 

103 milljón dollara í mars 2001 en það var stærsti samningur sem skrifað hafði verið undir á þeim tíma. 

(Heimild: The Washington Post (2001). Do the Math: Bledsoe Gets Record Deal, Pats Save Money. 

Skoðað 11. maí 2010 á vef Encyclopedia: http://www.encyclopedia.com/doc/1P2-429757.html) En 

óhöppin gera ekki boð á undan sér. Í öðrum leik 2001 tímabilsins meiddist Bledsoe mjög illa og missti 

af næstu 14 leikjum liðsins. Brady tók stað hans í byrjunarliðinu og leiddi liðið til meistaratitils. Með 

spilamennsku sinni vann Brady byrjunarliðssætið af Bledsoe. Brady átti eftir að leiða Patriots til tveggja 

meistaratitla til viðbótar á næstu þremur árum. Í dag hefur Brady sett fjöldann allan af metum og er 

talinn vera einn besti leikstjórnandi sem sögur fara af. Bledsoe var sendur til Buffalo Bills eftir 2001 

tímabilið þegar ljóst var að Brady yrði aðalleikstjórnandi liðsins. Það verður að segjast að Patriots hafi 

verið heppnir að ekkert annað lið hafi valið Brady fyrst þeir slepptu því að velja hann a.m.k. einu sinni. 

Ef svo hefði verið væri saga síðastliðins áratugar í NFL verið allt öðruvísi en hún er. Heimild: NFL Top 

10 Draft Steals. Skoðað 6. maí 2010 á vef National Football League: http://www.nfl.com/videos/nfl-

network-top-ten/09000d5d8022063d/Top-Ten-Draft-Steals-Tom-Brady 

24
 Oft er sagt að varaleikstjórnandinn sé vinsælasti leikmaðurinn hjá þeim liðum sem eiga í vandræðum 

með leikstjórnandastöðuna. Ef byrjunarliðsmaðurinn er ekki að spila vel vill meirihluti aðdáenda að 

varamaðurinn fái tækifæri til að leiða liðið til sigurs. 

25
 Til eru dæmi um það að lið velji leikmenn sem spila aðrar íþróttir. Spretthlauparinn Carl Lewis var 

t.d. valinn í 12. umferð nýliðavalsins árið 1984 af Dallas Cowboys, þrátt fyrir að hafa ekki spilað 

íþróttina í háskóla. Lewis var einnig valinn í nýliðavali NBA körfuknattleiksdeildarinnar sama ár. 
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Mynd 4: Framboð og eftirspurn eftir verðmætustu stöðum íþróttarinnar. Á vinstri hlið sést framboð og 

eftispurn leikstjórnenda, vinstri sóknartæklara og varnalínuendamanns. Á hægri hlið sést framboð og 

eftirspurn bakvarða. 

Ketchman skilgreinir fjórar stöður, tvær í sókn og tvær í vörn, sem mikilvægustu 

stöður íþróttarinnar. Þessar stöður eru leikstjórnandi og vinstri sóknartæklari (e. left 

tackle) í sókn og varnarlínuendamaður (e. defensive end) og bakvörður (e. 

cornerback) í vörn.
26

 Ketchman vill meina að þegar liðin setja upp virðislista sína sé 

tilhneiging hjá þeim að setja leikmenn í þessum stöðum ofar en leikmenn sem taldir 

eru vera jafngóðir sökum þess hversu verðmætir þeir eru. Þegar fyrstu valréttir 

nýliðavalsins eru skoðaðir undanfarin ár kemur þetta greinilega í ljós. Síðustu 13 ár 

hafa 9 leikstjórnendur verið valdir fyrstir, tvisvar vinstri sóknarlínutæklarar og tvisvar 

                                                                                                                                            

Lewis spilaði hvorki í NFL né NBA, þrátt fyrir að vera valinn í nýliðavalinu. Annar spretthlaupari, 

„Bullet“ Bob Hayes, var valinn í sjöundu umferð nýliðavalsins árið 1964, einnig af Dallas Cowboys. 

Hayes hafði sett heimsmetið í 100 metra spretthlaupi á Ólympíuleikunum í Tókýó nokkrum mánuðum 

áður. Áhætta Cowboys borgaði sig þar sem Hayes spilaði vel. Hayes spilaði reyndar svo vel að hann 

var kosinn inn í Frægðarhöllina árið 2009. Dave Winfield afrekaði það árið 1973 að vera valinn í öllum 

fjórum nýliðavölunum sem haldin eru í Bandaríkjunum (amerískur fótbolti, körfubolti, íshokkí og 

hafnabolti). Vangaveltur sem hafa sprottið upp um hvort eitthvert lið muni velja fljótasta mann 

veraldar, Usain Bolt, eru því ekki jafn furðulegar og þær gætu hljómað í fyrstu. Heimildir: Randy Kim 

(2003). Draft Oddities. Skoðað 7. maí 2010 á vef National Basketball Association: 

http://www.nba.com/draft2003/draft_oddities_030619.html. 

Hall of Famers: Bob Hayes. Skoðað 7. maí 2010 á vef Pro Football Hall of Fame: 

http://www.profootballhof.com/hof/member.aspx?PLAYER_ID=276. 

26
 Athyglisvert er að allar þrjár stöðurnar snúast á einn eða annan hátt um leikstjórnandann. 

Leikstjórnandinn er, eins og áður segir, mikilvægasta staða íþróttarinnar. Mikilvægi vinstri 

sóknarlínutæklarans er vegna þess að hann sér um að verja „blindu hlið“ leikstjórnandans þegar 

leikstjórnandinn kastar boltanum. Þegar leikstjórnandi kastar boltanum snýr hann baki í helming 

vallarins og það er hlutverk vinstri sóknarlínutæklarans að verja þá hlið. Sú vitneskja fyrir 

leikstjórnanda að hafa öflugan vinstri sóknarlínutæklara til að halda varnarmönnum í burtu gerir honum 

auðveldara fyrir að finna útherja sína í sendingaleiknum. Varnarlínuendamenn eru tveir og eru 

mikilvægir því þeir sjá um að setja pressu á leikstjórnandann og neyða hann til að kasta boltanum fyrr 

en hann vill kasta honum. Bakverðir eru einnig tveir og sjá um að dekka útherja andstæðingsins. Bestu 

bakverðirnir geta dekkað útherja svo þétt að leikstjórnandi þorir ekki að kasta boltanum á þann útherja 

sem bakvörðurinn er að dekka. Þetta dregur úr möguleikum sóknarinnar að skora. 
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varnarlínuendamenn. Þegar ég spurði Ketchman hver væri ástæðan fyrir því að 

bakvörður hefði aldrei verið valinn með fyrsta valréttinum í nýliðavalinu benti hann á 

að það væri einfaldlega spurning um framboð og eftirspurn og að fyrsti valrétturinn 

hefði alla tíð verið „frátekinn“ fyrir leikstjórnendur og leikmenn sem byggju yfir 

sjaldgæfum íþróttahæfileikum. Bæði sóknarlínutæklarar og varnarlínuendamenn eru 

leikmenn sem eru hávaxnir og þungir en samt miklir íþróttamenn. Bakverðir eru hins 

vegar smávaxnari og fínbyggðari en á sama tíma miklir íþróttamenn. Framboð stóru 

mannanna, sem geta spilað stöðurnar tvær, er einfaldlega of lítið á meðan til er nóg af 

smávöxnum bakvörðum. Það leiðir til þess að bakverðir eru ekki valdir fyrstir í 

nýliðavalinu. Mynd 4 skýrir þetta samband. Þetta styður einnig spakmæli Ketchman 

um að það verði að velja stóru mennina snemma („You got to get the big guys 

early“
27

) því framboð þeirra er einfaldlega of lítið á meðan hægt er að velja 

smávaxnari leikmenn síðar því framboð þeirra er nóg. 

 

Mynd 5: Myndræn framsetning á afleiðingum mismunandi teygni framboðs og eftirspurnar á fjölda 

leikmanna sem valdir eru í nýliðavali. Mismikil teygni á framboði og eftirspurn getur leitt til þess að 

virði sé það sama en fjöldi mismunandi. 

Frábært dæmi er til um það að verða að velja stóru mennina snemma því í 

nýliðavalinu árið 2008 voru samtals 8 sóknarlínutæklarar teknir í fyrstu umferð. 

Eftirspurnin eftir þeim er mikil og árið 2008 var mikið framboð af efnilegum 

sóknarlínutæklurum. Þetta kom greinilega í ljós í valréttum nr. 12-21 því 6 af þeim 10 

valréttum voru sóknarlínutæklarar. Fyrstu þrír fóru með valréttum 12-15 og það hefur 
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 Vic Ketchman (2010). Call me Vicbow. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8837. 
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leitt til þess að liðin, sem komu á eftir, urðu eflaust örvæntingarfull að geta ekki 

fengið góðan sóknarlínutæklara síðar í nýliðavalinu sem olli því að áhlaup varð á 

þessa leikmenn og varð til þess að 6 þeirra voru valdir með svo stuttu millibili. 

 

Mynd 6: Framboð og eftirspurn eftir sérliðs leikmönnum. 

Einnig sést að þeir leikmenn, sem eru metnir minnst af öllum, svokallaðir sérliðs 

leikmenn (e. special team players), þ.e. sparkarar og frásparkarar, eru yfirleitt ekki 

valdir fyrr en í 4. og 5. umferð í fyrsta lagi. Á mynd 6 má sjá hvernig framboð og 

eftirspurn fyrir þessa leikmenn lítur út. Yfirleitt er aðeins einn leikmaður í hvorri stöðu 

í leikmannahópi liðanna en eftirspurn eftir þeim er ekki mikil þó svo að góðir 

leikmenn geti verið mjög mikilvægir fyrir lið. Það hefur aðeins einu sinni gerst að lið 

velur frásparkara (e. punter) í fyrstu umferð og fimm sinnum hefur sparkari (e. kicker) 

verið valinn í fyrstu umferð.
28

 Mjög lítil eftirspurn og lítið framboð gerir það að 

verkum að fáir leikmenn úr þessum stöðum eru valdir árlega og þeir eru ekki metnir 

mjög hátt. 

Quinn, Geier & Berkovitz (2007) rannsaka leikstjórnendastöðuna út frá upplýsingum 

fyrir nýliðavalið, hvar leikmenn eru valdir og hvernig þeim vegnar í NFL deildinni. 

Þau komast að þeirri niðurstöðu að því ofar sem leikstjórnandi er valinn því fleiri 

tækifæri fær hann til að sanna sig, þ.e. hann fær að spila meira. Hins vegar er ekkert 

                                                 
28

 Drafts by position: Punters. Skoðað 11. maí 2010 á vef DraftHistory: 

http://drafthistory.com/positions/p.html. 

Drafts by position: Kickers. Skoðað 11. maí 2010 á vef DraftHistory: 

http://drafthistory.com/positions/k.html. 
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sem bendir til þess að leikstjórnendur, sem valdir eru ofar, standi sig betur en þeir 

leikstjórnendur sem valdir eru síðar og fá talsverð tækifæri til að sanna sig. Við því 

mátti búast að þeir leikmenn, sem valdir voru með verðmætari valrétti, fái fleiri 

tækifæri til að sanna sig, einnig vegna þess að miklum fjármunum hefur verið eytt í 

þá. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að leikmenn úr stærri og þekktari háskólum, 

sem kasta boltanum oftar en aðrir, standi sig verr en aðrir leikstjórnendur. 

Niðurstöðurnar styrkja stoðir besta mögulega leikmanns strategíunnar því það ætti 

ekki að skipta miklu máli hvort leikstjórnandi er valinn ofarlega eða neðarlega í 

nýliðavalinu og því þarf lið, sem þarf á leikstjórnanda að halda, ekki að víkja frá 

strategíu sinni snemma í nýliðavalinu því leikstjórnandi gæti fallið til þeirra síðar í 

nýliðavalinu. Úrtak rannsóknarinnar voru þeir 70 leikstjórnendur sem valdir voru í 

nýliðavölum áranna 1999-2004. Taka ber fram að einn útlagi hefur eflaust skekkt 

niðurstöðurnar talsvert. Sá útlagi er Tom Brady, leikstjórnandi New England Patriots, 

sem valinn var í 6. umferð árið 2000. Með því að hafa nýliðavalið árið 1998 einnig í 

úrtakinu myndu niðurstöðurnar eflaust verða betri því það ár var leikmaður í sama 

gæðaflokki og Brady, Peyton Manning, valinn fyrstur í nýliðavalinu. 

2.6. Viðbótarnýliðavalið 

Eftir að nýliðavalinu er lokið ár hvert heldur NFL deildin viðbótarnýliðaval (e. 

supplemental draft), yfirleitt um mitt sumar. Ekki fer mikið fyrir viðbótarnýliðavalinu 

en ástæða þess að það er haldið er sú að upp geta komið dæmi þar sem 

háskólaleikmenn hafa brotið einhverjar reglur sem hafa þær afleiðingar að þeim er 

meinað að spila viðkomandi tímabil í háskóla. Þá geta þeir sótt um leyfi til NFL 

deildarinnar að taka þátt í viðbótarnýliðavalinu. Viðbótarnýliðavalið var fyrst haldið í 

lok 8. áratugarins og það hafa samtals verið valdir 38 leikmenn í viðbótarnýliðavali á 

þeim tíma.
29

 Framkvæmd viðbótarnýliðavalsins er frábrugðin hinu venjulega 

nýliðavali á þann veg að liðin senda inn til skrifstofu deildarinnar eins konar „boð“ (e. 

bid) í leikmann. Þar kemur fram nafn leikmannsins og í hvaða umferð það hyggst 

velja leikmanninn. Ef tvö lið skila inn boði með sama leikmanni fær það lið 

leikmanninn sem býður hærra, þ.e. velur hann í fyrri umferð, en hitt liðið. Einnig er 

ákvörðuð röð á valréttum í þessu vali ef kæmi til þess að fleiri en eitt lið ætla sér að 
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 Supplemental Draft picks. Skoðað 12. apríl 2010 á vef DraftHistory: 

http://drafthistory.com/supplemental/supplemental-drafts.html.  
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velja leikmanninn í sömu umferð. Lið, sem velur leikmann í viðbótarnýliðavali, lætur 

af hendi valrétt í sömu umferð í nýliðavalinu ári síðar og það valdi leikmanninn í 

viðbótarnýliðavalinu með. Lið Washington Redskins valdi t.d. leikmanninn Jeremy 

Jarmon í þriðju umferð viðbótarnýliðavalsins árið 2009 og var því án valréttar í þriðju 

umferð nýliðavalsins árið 2010. 

Athyglisvert er að skoða viðbótarnýliðavalið því það hefur sömu einkenni og uppboð, 

þ.e. þau lið, sem hafa áhuga á að velja leikmann, senda inn boð og það lið, sem býður 

hæst, fær leikmanninn. Gjaldið, sem það borgar, er valréttur í sömu umferð í 

nýliðavali næsta árs. Viðbótarnýliðavalinu svipar því meira til lokaðs fyrsta verðs 

uppboðs heldur en ensks uppboðs. Hins vegar er ekki víst að það lið, sem metur 

leikmann hæst, verði það sem fær hann í viðbótarnýliðavalinu. Þar sem röðin í 

viðbótarnýliðavalinu byggist á árangri fyrra árs gæti verið sem svo að eitt af lakari 

liðunum og sterkari liðunum hafi áhuga á sama leikmanninum. Þau senda bæði inn 

boð og vilja leikmanninn í sömu umferð. Þá fær lakara liðið leikmanninn því það var 

ofar í röðinni. Það gæti hins vegar verið svo að virðið, sem sterkara liðið setur á 

leikmanninn, sé hærra en virði lakara liðsins og því fær það lið, sem metur 

leikmanninn mest, ekki leikmanninn. Deildin tilkynnir einungis hvaða leikmaður var 

valinn, hvaða lið valdi hann og í hvaða umferð þannig að ekki er hægt að sjá hvort 

fleiri en eitt lið höfðu áhuga á leikmanninum og hvað þau buðu í hann. Því er ekki 

hægt að rannsaka viðbótarnýliðavalið að neinu markverðu leiti. 
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3. Leikmannanjósnun og ósamhverfar upplýsingar 

Leikmannanjósnun (e. scouting) er það ferli sem á sér stað þegar njósnarar NFL 

liðanna fylgjast með háskólaleikmönnum keppa. Leikmannanjósnun er mikilvæg því 

ef engar upplýsingar væru til um leikmenn væru lið deildarinnar í erfiðri stöðu þegar 

kæmi að nýliðavalinu. Þar sem þúsundir leikmanna eru í háskólaboltanum yrði erfitt 

að sigta út þann hóp sem hefur hæfileikana til að spila í atvinnumennsku. Liðin verja 

því töluverðum fjármunum í það að afla sér upplýsinga um þá leikmenn, sem spila í 

háskólaboltanum, til þess að finna þá leikmenn sem hafa hæfileikana til þess að spila í 

atvinnumennsku. Liðin dreifa njósnurum yfir öll Bandaríkin á þann veg að hver og 

einn hefur sitt svæði, t.d. suðvesturhluta Bandaríkjanna.
30

 

3.1. Háskólatímabilið 

Mikilvægasti þáttur í starfi njósnaranna er háskólatímabilið sem er frá lok ágúst til 

byrjunar janúar ár hvert. Njósnararnir fylgjast með leikmönnum þegar þeir spila leiki á 

tímabilinu og aðgreina þá, sem hafa næga hæfileika til að spila í atvinnumennsku, frá 

hinum sem hafa þá ekki. Njósnararnir afla sér upplýsinga yfir tímabilið, taka eftir því 

hvað leikmennirnir gera vel, hvað þeir gera illa, auk fleiri athugasemda um 

leikmanninn. Þegar tímabilinu er lokið er því komin ítarleg skýrsla um þá leikmenn 

sem njósnararnir hafa fylgst með og liðin nýta sér þegar velja á leikmenn í 

nýliðavalinu. 

3.2. Stjörnuleikir 

Í janúar ár hvert, eftir að háskólatímabilinu er lokið, fara fram þrír stjörnuleikir þar 

sem háskólaleikmenn, sem eru að ljúka ferli sínum þar, sýna sig og sanna fyrir 

njósnurum NFL liðanna. Stærstur þessara leikja er Senior Bowl leikurinn. Í honum er 

skipt landfræðilega í tvö lið eftir því hvar leikmenn spiluðu í háskóla. Þeir leikmenn, 

sem fá boð til að taka þátt í leiknum, eru efnilegustu leikmennirnir sem eru að ljúka 

háskólaferli sínum og á leið í nýliðavalið. Það, sem gerir þennan leik stærstan, eru 

leikmennirnir sem taka þátt í honum og að tvö þjálfarateymi í NFL deildinni fá að 

þjálfa sitt hvort liðið í vikunni fram að leiknum sjálfum. Þetta gefur þessum tveimur 

liðum aukið forskot því þau fá að þjálfa leikmennina í heila viku og geta því fengið 
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 Vic Ketchman, ritstjóri vefsíðu Jacksonville Jaguars, tölvupóstur, 5. mars 2010. 
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betri tilfinningu fyrir því hvað leikmennirnir geta. Iðulega eru þau tvö lið, sem fá þetta 

forskot, lið sem náðu slökum árangri á nýafstöðnu tímabili og eru ekki að skipta um 

þjálfara. Hinir tveir leikirnir eru East-West Shrine leikurinn og Texas vs. the Nation 

leikurinn. Í East-West Shrine leiknum er leikmönnum skipt landfræðilega í tvö lið 

eftir því hvar þeir spiluðu í háskóla. Um helmingur þeirra leikmanna, sem tekur þátt í 

þessum leik, er yfirleitt valinn í nýliðavalinu, flestir eftir umferð tvö í nýliðavalinu. 

Texas vs. the Nation leikurinn er leikur á milli leikmanna sem hafa einhver tengsl við 

Texas fylki og svo leikmenn sem eru annars staðar frá. Um fjórðungur leikmanna, sem 

tekur þátt í leiknum er valinn í nýliðavalinu, flestir í seinni umferðunum.
31

 

Öll lið deildarinnar senda njósnara á þessa leiki til að bæta við upplýsingum um 

leikmennina. Það getur einnig gerst að leikmaður, sem hefur af einhverjum ástæðum 

farið fram hjá liði meðan á tímabilinu stóð, standi sig svo vel í stjörnuleik að liðið 

horfi á leiki með honum til að afla sér frekari upplýsinga um hann. Einnig geta 

stjörnuleikirnir styrkt álit liða á leikmanni því þar er hann að takast á við þá bestu af 

þeim bestu í háskólaboltanum. 

3.3. NFL Scouting Combine 

Í lok febrúar ár hvert fer fram njósnasamkoman NFL Scouting Combine í 

Indianapolis, Indiana. Það er atburður þar sem um 300 leikmenn, sem hafa gefið kost 

á sér í nýliðavalið, sýna sig fyrir njósnurum, þjálfurum og stjórnendum liðanna í NFL 

deildinni. Atburðurinn er eitt besta tólið sem lið deildarinnar hafa til að vinna bug á 

ósamhverfum upplýsingum. Hæð og þyngd þeirra leikmanna, sem fá boð um að taka 

þátt í atburðinum, er mæld, auk þess sem þeir fara í læknisskoðun og í gegnum ýmsar 

æfingar.
32

 Hugmyndin á bak við njósnasamkomuna var sú að þá gæfist liðunum 

tækifæri til að fá læknisskoðun á þeim leikmönnum sem það á möguleika á að velja. 

Áður fyrr ríkti nefnilega mikil óvissa um marga leikmenn og ýmsar upplýsingar um 
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 College All-Star Games. Skoðað 11. maí 2010 á vef CBSSports: 

http://www.cbssports.com/nfl/draft/story/12787386/college-allstar-games. 

32
 Æfingarnar eru 40 yarda sprettur, 225 punda (102 kg) bekkpressa, lárétt stökk jafnfætis án atrennu, 

lóðrétt stökk jafnfætis án atrennu, þriggja keilu æfing og skutluhlaup. Tekin er 10 og 20 yarda millitími 

í 40 yarda sprettinum. Einnig taka leikmennirnir þátt í mismunandi æfingum eftir því hvaða stöðu þeir 

spila. Allar æfingar, með útskýringum og hverju njósnarar leita eftir í hverri og einni, má finna á 

eftirfarandi vefslóð: http://www.nfl.com/combine/workouts. 
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leikmenn sem liðin vissu ekki af.
33

 Þar sem liðin voru komin með alla leikmennina á 

sama stað á sama tíma í læknisskoðun hefur þeim þótt kjörið að láta þá ganga í 

gegnum fleiri próf og fá meiri upplýsingar um þá og vinna enn frekar bug á 

upplýsingavandanum. 

Eitt dæmi um þann vanda, sem liðin glíma við varðandi mat á hæfileikum leikmanns, 

er hæfileiki leikstjórnendanna að kasta boltanum. Til að leikmaður sé talinn 

leikstjórnandi í NFL deildinni er sagt að hann „þurfi að geta klárað allar sendingarnar“ 

(e. „make all the throws“). Þar er átt við hinar mismunandi sendingar sem hann 

neyðist til að kasta í leik í deildinni. Í háskólaboltanum er þessi krafa ekki gerð þar 

sem hæfileikastigið er lægra og leikstjórnendur geta komist upp með það að geta ekki 

gert allt sem þarf í atvinnumennskunni.
34

 Því getur það verið svo að leikstjórnandi sé 

aldrei beðinn um að kasta ákveðnar sendingar af þjálfurum sínum og því sést það 

aldrei þegar liðin skoða upptökur af leikjum leikmannsins. Vegna þessa misræmis 

milli háskólabolta og atvinnumennsku eru leikstjórnendur beðnir um að kasta 

boltanum á njósnasamkomunni. Þeir kasta því mörgum boltum á marga mismunandi 

staði á vellinum og njósnararnir sjá þá hvort leikstjórnandinn hafi nægan styrk í 

handleggnum til að geta kastað boltanum á ákveðinn stað á eins skömmum tíma og 

hann þarf til að sendingin muni heppnast í alvöru leik. Ef leikstjórnandi getur ekki 

kastað öllum boltunum eins og búist er við að hann þurfi að gera í atvinnumennskunni 
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 Ketchman hefur sagt sögu af leikmanni sem valinn var í 4. umferð nýliðavalsins árið 1972 og þegar 

leikmaðurinn mætti á fyrstu æfingu sína sá hann að það vantaði nokkra putta á leikmanninn! Þegar 

Ketchman spurði síðan yfirmann leikmannamála um þessa putta sem vantaði á yfirmaðurinn að hafa 

spurt: „Hvaða puttar?“ (e. „What missing fingers?“)! Vic Ketchman (2010). Another good year for 

tackles. Skoðað 6. maí 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8754. 

Aðra svipaða sögu er að segja af vali Miami Dolphins á hlauparanum Terry Kirby í þriðju umferð árið 

1993. Í umfjöllun sinni fyrir nýliðavalið hafði einn blaðamaður skrifað ranglega að Kirby væri blindur á 

hægra auga. Þegar Don Shula, þjálfari Dolphins, fékk spurningu á blaðamannafundi um nýjasta 

leikmann sinn, og að hann væri blindur, stöðvaðist hjarta Shula eflaust í smá stund. Shula spurði því 

yfirmann leikmannanjósnunar liðsins, hvort þeir hefðu valið blindann leikmann? (e. „Did we draft a 

blind guy?“). Shula hefur eflaust andað léttar þegar liðslæknirinn tilkynnti honum að hann hefði 

rannsakað Kirby og sjón leikmannsins væri ekkert vandamál. Tim Graham (2010). Draft room tale: 

„Did we draft a blind guy?“ Skoðað 6. maí 2010 á vef ESPN: 

http://espn.go.com/blog/nflnation/post/_/id/21957/draft-room-tale-did-we-draft-a-blind-guy. 

34
 Varnarþjálfarar í NFL deildinni sjá ef leikstjórnandi hefur ekki hæfileika til að kasta ákveðnum 

sendingum. Þeirra strategía í leiknum verður því að neyða leikstjórnandann til þess að kasta þær 

sendingar. Þetta gætu þeir gert með því að hafa þann kost galopinn á meðan meiri áhersla er lögð á að 

stöðva það sem hann getur. Þar með hefur leikstjórnandinn möguleika á að gera eitthvað sem hann 

getur ekki gert og því mun það ekki gerast. Leikstjórnandi, sem getur klárað allar sendingarnar, heldur 

hins vegar öllum möguleikum opnum og gefur varnarþjálfurum andstæðinganna ekki þetta tækifæri. 
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mun virði hans lækka. Leiki vafi á því hvort leikstjórnandi geti kastað öllum 

sendingunum og hann sýnir fram á að hann geti það mun virði hans að sama skapi 

aukast.
35

 

Tafla 5: Fjöldi leikmanna sem valinn var í nýliðavali NFL deildarinnar á árunum 1999-2010 og fékk 

ekki boð um að taka þátt í NFL Scouting Combine. Enginn leikmaður af þessum leikmönnum var 

valinn í fyrstu umferð og því er sú umferð ekki í töflunni. Ekki fundust gögn yfir fjölda leikmanna fyrir 

hverja umferð árið 2009.
36

 

Ár Samtals 2. umferð 3. umferð 4. umferð 5. umferð 6. umferð 7. umferð 

2010 39 0 0 1 5 11 22 

2009 42 ? ? ? ? ? ? 

2008 36 0 0 3 4 11 18 

2007 39 0 1 5 8 11 14 

2006 33 0 0 3 3 9 18 

2005 34 1 0 4 3 6 20 

2004 37 1 1 3 1 8 23 

2003 43 1 3 1 5 13 20 

2002 48 1 1 3 8 16 19 

2001 30 0 0 2 6 8 14 

2000 51 0 3 3 10 11 24 

1999 42 0 2 5 7 11 17 

Þeir, sem fá boð um að taka þátt í NFL Scouting Combine, eru yfirleitt mestu efnin en 

það að fá ekki boð til að taka þátt þýðir ekki að leikmaður verði ekki valinn í 

nýliðavalinu. Á 12 ára tímabili frá 1999-2010 voru í nýliðavalinu ár hvert valdir á 

bilinu 30-50 leikmenn sem fengu ekki boð um að taka þátt.
37

 Flestir þeirra eru í 

                                                 
35

 Slíkt var tilfellið með Joe Flacco, leikstjórnanda frá Delaware háskóla, árið 2008. Hann heillaði 

allmarga háttsetta menn innan deildarinnar með frammistöðu sinni í NFL Scouting Combine, 

sérstaklega þegar hann kastaði boltanum. Með frammistöðunni jók hann virði sitt töluvert og það 

endaði með því að hann var valinn í fyrstu umferð nýliðavalsins, nr. 18 af Baltimore Ravens. Flacco sló 

í gegn með Ravens og framtíð hans er björt. 

36 Heimildir: Steve Wyche (2009). No Combine doesn‘t mean no chance for players to make the NFL. 

Skoðað 8. mars 2010 á vef National Football League: 

http://www.nfl.com/combine/story?id=09000d5d80ec172d&template=with-video-with-

comments&confirm=true. Gil Brandt (2010). 39 players drafted who were not at the combine. Skoðað 

6. maí 2010 á vef National Football League: http://blogs.nfl.com/2010/04/25/39-players-drafted-who-

were-not-at-the-combine/. Len Pasquarelli (2010). Combine invite not essential. Skoðað 6. maí 2010 á 

vef ESPN: 

http://sports.espn.go.com/nfl/draft10/columns/story?columnist=pasquarelli_len&id=4938074. 

37
 Á tímabilinu voru 3.059 leikmenn valdir og þar af voru 474 sem fengu ekki boð um þátttöku (15,5%). 
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sjöundu og síðustu umferðinni en það nær allt upp að annarri umferðinni.
38

 

Heildarlistann má sjá í töflu 5. 

Auk æfinga, sem mæla íþróttagetu leikmanna, taka allir leikmenn Wonderlic 

gáfnaprófið. Mirabile (2005) rannsakaði niðurstöður úr Wonderlic gáfnaprófinu og 

hvort þeir leikstjórnendur, sem skoruðu hærra í því en aðrir, reyndust vera betri 

leikmenn, hvort þeir væru valdir fyrr í nýliðavalinu eða fengju betur borgað. 

Niðurstöður Mirabile bentu til þess að hærri einkunn leikstjórnenda í Wonderlic 

prófinu hafi ekkert að segja um frammistöðu í háskóla eða atvinnumennsku né að þeir 

séu valdir fyrr eða fái betur borgað en þeir sem fá lægri einkunn. Úrtak Mirabile voru 

84 leikstjórnendur sem valdir voru í nýliðavölum deildarinnar á árunum 1989-2004 og 

skrifuðu undir samning eftir að nýliðavalinu lauk. 

McGee & Burkett (2003) skoða gögn úr NFL Scouting Combine til þess að spá fyrir 

um í hvaða umferð leikmaður verður valinn í nýliðavalinu sjálfu. Skoðuð var 

frammistaða þeirra 326 leikmanna sem tóku þátt í njósnasamkomunni árið 2000. 

Höfundar skiptu leikmönnum síðan í 7 flokka eftir því hvaða stöðu þeir spiluðu. Þau 

virðast ná mjög góðri spá með flestar stöður á vellinum en upplýsingar um hvernig 

rannsóknin var framkvæmd er ekki til staðar, einungis voru tilkynnt r
2
 gildin og 

jöfnurnar sýndar. Fyrir þrjá flokka leikmanna, útherja, hlaupara og varnarbakverði, 

telja höfundar geta spáð fullkomlega fyrir um í hvaða umferð leikmennirnir verða 

valdir. Í öllum þremur tilvikum er r
2
 = 1, þ.e. breytur líkansins skýra fullkomlega háðu 

breytuna. Það ber þó að varast niðurstöður þar sem r
2
 = 1 því afar ólíklegt er að hægt 

sé að útskýra allt það sem hefur áhrif á háðu breytuna. Hins vegar er athyglisvert að 

skoða hvaða afleiðingar það hefði í för með sér að geta spáð fullkomlega fyrir um í 

hvaða umferð leikmaður er valinn. Það myndi þýða að lið, sem notar besti mögulegi 

leikmaðurinn strategíuna og lendir í því að leikmaður x, sem spáð var að færi í umferð 

n+1, er efstur á virðislista þeirra í umferð n, getur ekki gert annað en að velja 

leikmanninn. Ef liðið myndi ekki velja hann í umferð n væri það ekki að fylgja 

strategíu sinni. Athyglisverðara er þó að spáin segir aðeins til um í hvaða umferð 

leikmaðurinn verður valinn. Ef spáin segir til um að leikmaðurinn eigi að fara í 

umferð n+1 er samt ekki víst að liðið eigi möguleika á að velja leikmanninn þegar að 

valrétti þeirra í umferð n+1 kemur því annað lið valdi hann fyrr í umferðinni. Ef þetta 
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 Það hefur ekki gerst síðan 1993 að leikmaður sé valinn í fyrstu umferð eftir að hafa ekki fengið boð 

um að taka þátt. 
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er tilfellið getur liðið því ekki annað en valið leikmanninn í umferð n þegar hann er 

besti leikmaðurinn á virðislistanum eða skipt valréttinum og reynt að komast neðar og 

valið leikmanninn þar. Annar möguleiki er sá að spáin segi að leikmaðurinn verði 

valinn í umferð n+2 og þá ætti að vera möguleiki fyrir liðið að velja annan leikmann 

og taka leikmanninn síðan í umferð n+1 því hann ætti enn að vera laus á þeim 

tímapunkti. Þarna myndast samt ákveðin þversögn því ef spáin segir fullkomlega til 

um hvar leikmaðurinn verði valinn brýtur liðið þá spá með því að velja hann fyrr en 

spáin segir til um. Athyglisvert væri ef þessi rannsókn yrði uppfærð, þ.e. gögn úr fleiri 

njósnasamkomum nýtt, til þess að sjá hvernig niðurstöðurnar breytast. Ef 

niðurstöðurnar haldast svipaðar væri eflaust hægt að taka mark á spám að einhverju 

leyti, þó ekki væri nema að hafa þau til hliðsjónar. 

3.4. Óvissa leikmannanjósnunar og vankantar hennar 

Miðað við allar þær upplýsingar, allan þann tíma og peninga, sem varið er í 

leikmannanjósnir, mætti gera ráð fyrir því að lið deildarinnar séu að taka mjög litla 

áhættu þegar þau velja leikmenn en svo er ekki. Þrátt fyrir að leikmaður líti út fyrir að 

geta gert allt sem þarf er ekki víst að hann muni gera það. Óvissa heimsins er 

einfaldlega of mikil. Leikmaður getur kannski ekki tekist á við þá miklu umfjöllun, 

sem fylgir því að vera valinn snemma, né pressuna sem fylgir því, þrátt fyrir að vera 

gífurlega hæfileikaríkur. Einhvers konar mótlæti gæti brotið leikmanninn niður og 

hann ekki náð sér upp á nýjan leik. Leikmaðurinn gæti verið sáttur með þau laun sem 

hann samdi um og ekki séð hvata til þess að standa sig vel og bæta þessi laun þegar 

samningur hans rennur út, klassískt dæmi um freistnivandann. Einnig gæti það verið 

svo að leikmaður, sem valinn er seint í nýliðavalinu (eða jafnvel ekki valinn), hafi 

aukna hvatningu til þess að standa sig vel til að sýna liðum að þau gerðu mistök með 

því að velja hann ekki fyrr. Þessi aukna hvatning leiðir til þess að hann stendur sig 

betur en búist var við, leikmaðurinn sér þá fram á þann möguleika að næla sér í 

veglegan samning þegar nýliðasamningur hans rennur úr gildi. Gott dæmi um hversu 

vandasamt getur verið að sjá fyrir árangur leikmanna er sú staðreynd að af þeim 75 

leikmönnum, sem valdir hafa verið fyrstir í nýliðavalinu, hafa aðeins 13 leikmenn 

verið kosnir inn í Frægðarhöllina.
39
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 Taka verður þó fram að það þurfa að líða 5 tímabil frá því leikmaður hættir að spila þangað til hann 

getur verið kosinn inn í Frægðarhöllina. Af þeim sem valdir voru fyrstir og eru ennþá að spila eða eru 

nýlega hættir má búast við því að tveir þeirra bætist við 13 manna hópinn sem hefur verið kosinn inn í 
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Leikmannanjósnun snýst ekki um það hvað leikmaður hefur gert í háskóla heldur hvað 

hann muni gera í atvinnumennskunni. Það geta allir séð hvaða leikmenn standa sig 

best í háskóla en erfiðara er að segja til um hvernig hann muni standa sig í 

atvinnumennskunni. Njósnarar horfa því ekki eingöngu á árangur leikmanns í háskóla 

heldur einnig getu og hvort þeir geti bætt sig mikið.
40

 Það skýrir hvers vegna Colt 

Brennan, sem setti hvert háskólametið á fætur öðru þegar hann var leikstjórnandi 

Hawaii háskóla á árunum 2005-2007, var ekki valinn í fyrstu umferð heldur í þeirri 

sjöttu árið 2008. Brennan er varamaður og hefur enn ekki spilað deildarleik á tveimur 

tímabilum sökum þess að hann getur ekki klárað allar sendingarnar.
41

 Því er ekki víst 

að það merki (e. signal), sem leikmenn senda frá sér um getu í háskóla, segi eitthvað 

til um getu í atvinnumennsku. Þrátt fyrir hversu mikla vinnu liðin leggja í að hafa allar 

upplýsingarnar um leikmennina og gera ekki mistök eru samt til dæmi um leikmenn, 

sem valdir eru seint í valinu eða ekki valdir yfirhöfuð, skara fram úr. Besta dæmið um 

leikmann, sem njósnarar allra liða deildarinnar dæmdu ranglega, er leikstjórnandinn 

Tom Brady sem minnst hefur verið á áður. Brady var ekki valinn fyrr en seint í sjöttu 

umferð árið 2000, með valrétti nr. 199, en ber nú höfuð og herðar yfir flesta aðra 

leikmenn deildarinnar. Það er sjaldgæft að njósnarar liðanna misreikni sig allir svona 

svakalega í mati á leikmanni og því er mikilvægt að liðin hafi yfir að ráða góðum 

njósnurum sem finna þá leikmenn seint í nýliðavalinu sem eru óslípaðir demantar.
42

 

Mikil framför hefur orðið í leikmannanjósnun í gegnum tíðina enda hefur tæknin og 

upplýsingaflæði farið sívaxandi. Fyrr á tímum voru leikmenn eingöngu metnir eftir 

því hvað þeir gerðu í háskóla og lítið var spáð í hvernig þeir myndu standa sig í 

atvinnumennskunni.
43

 Einnig var ekki jafnmikið til af upplýsingum um leikmenn sem 

gerði það að verkum að margir frábærir leikmenn voru valdir mjög seint. Þetta á 

einkum við um svarta leikmenn úr litlum háskólum sem nánast eingöngu svartir 

                                                                                                                                            

Frægðarhöllina. Heimild: History: Hall of Famers Who Were Selected First Overall. Skoðað 7. maí 

2010 á vef Pro Football Hall of Fame: 

http://www.profootballhof.com/history/general/draft/number_one.aspx. 

40
 Vic Ketchman (2010). Up early in Indy. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8756. 

41
 Vic Ketchman (2010). The last excuse. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8823. 

42
 Vic Ketchman (2010). Fast and tough works for me. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville 

Jaguars: http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8707. 

43
 Vic Ketchman (2010). The last excuse. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8823. 
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sóttu.
44

 Gott dæmi um skort á upplýsingum um leikmenn er útherjinn John Stallworth 

sem Pittsburgh Steelers völdu í 4. umferð nýliðavalsins árið 1974.
45

 Lið Steelers hafði 

í höndunum upptökur af leikjum sem Stallworth hafði leikið í en þeir létu þær 

upptökur ekki í hendur annarra liða sem þar af leiðandi höfðu ekki jafnmiklar 

upplýsingar um Stallworth. Þetta gerði það að verkum að Steelers gátu beðið með að 

velja hann þangað til í fjórðu umferð. Hins vegar verður að teljast ólíklegt að þetta 

gerist í dag þar sem það er einfaldlega til of mikið af upplýsingum um leikmenn svo 

að hægt sé að „fela“ leikmenn frá öðrum liðum.
46

 

Hendricks, DeBrock & Koenker (2003) finna tilhneigingu meðal liða deildarinnar til 

að mismuna leikmönnum úr smærri og minna þekktum háskólum snemma í 

nýliðavalinu þegar liðin eru áhættufælin (e. risk-averse). Að sama skapi finna þeir 

tilhneigingu til þess að velja leikmenn úr smærri háskólum í síðari umferðum 

nýliðavalsins. Mismunun af þessu tagi ætti ekki að eiga sér stað. Það ætti ekki að hafa 

áhrif á hvort leikstjórnandi, eða einhver annar leikmaður þegar út í það er farið, spilaði 

í stórum og þekktum háskóla eða smærri og minna þekktum. Ef leikmaðurinn er 

ákveðið góður er hann svo góður, sama hvar hann spilaði. Eitthvað liggur þó á bak við 

mismunina og það helsta gæti verið að leikmennirnir úr stóru háskólunum fá meiri 

athygli og keppa gegn betri keppinautum en þeir úr smáu háskólunum. Þar sem það er 

takmark njósnara að meta hæfileika leikmanna fyrir atvinnumennskuna ætti hvorug 

þessara ástæðna að eiga sér stað. Einnig gæti verið svo að liðin telji að upplýsingarnar, 

sem þau hafa um leikmenn stóru háskólanna, sem eru meiri en um þá úr smáu 

háskólunum, leiði til þess að þau telji sig betur fallin að taka „rétta“ ákvörðun.  
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 Eflaust þekktasta dæmið um þetta er af David „Deacon“ Jones. Jones kom úr smáskólanum 

Mississippi Vocational og var valinn af Los Angeles Rams í 14. umferð nýliðavalsins árið 1961. Þetta 

var á þeim tíma sem enn var mikill aðskilnaður var á millli hvítra og svartra í Bandaríkjunum og svart 

fólk varð fyrir mikilli mismunun. Jones spilaði svo vel að hann er í dag talinn einn besti leikmaður 

sinnar stöðu frá upphafi. Heimild: Hall of Famers: David (Deacon) Jones. Skoðað 11. maí 2010 á vef 

Pro Football Hall of Fame: http://www.profootballhof.com/hof/member.aspx?PlayerId=108. 
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fyrstu umferð völdu Steelers útherjann Lynn Swann, í annarri umferð völdu þeir línuvörðinn Jack 

Lambert, í þeirri fjórðu völdu þeir Stallworth og í þeirri fimmtu völdu þeir miðjumanninn Mike 

Webster. Þeir Swann, Lambert, Stallworth og Webster voru allir kosnir inn í Frægðarhöllina eftir að 

ferli þeirra lauk. Engu öðru liði hefur tekist að velja fjóra leikmenn sem enda í Frægðarhöllinni í einu 

og sama nýliðavalinu. Það næsta, sem liðin hafa komist því, er að velja tvo leikmenn. Heimild: NFL 

Top 10 Draft Classes. Skoðað 11. maí 2010 á vef National Football League: 

http://www.nfl.com/videos/nfl-network-top-ten/09000d5d802234f0/Top-Ten-Draft-Classes-1974-

Pittsburgh-Steelers. 

46
 Vic Ketchman (2010). Unfairness factor still there. Skoðað 12. apríl 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8822. 



36 

4. Launakjör nýliða og áhætta tengd þeim 

Ein helsta umræðan þessa dagana varðandi nýliðavalið eru þeir himinháu samningar 

sem þeir nýliðar, sem valdir eru snemma, skrifa undir.
47

 

4.1. Launakjör nýliða í gegnum tíðina 

Í töflum 11 og 12 í viðauka er að finna upplýsingar yfir samninga sem nýliðar, sem 

valdir voru í fyrstu umferð nýliðavalsins árin 2008 og 2009, skrifuðu undir. Ef bornir 

eru saman samningar sama valréttar á milli áranna sést greinilega að á milli þessara 

tveggja ára hækkar heildarvirði allra samninga, nema fjögurra, og tryggðar tekjur allra 

samninga, nema eins, milli ára. Hægt er að skýra lækkun heildarvirðis þriggja 

samninganna milli ára og tryggðu teknanna með einföldum hætti. 

Árið 2008 skrifaði leikstjórnandinn Matt Ryan, sem valinn var með þriðja valréttinum, 

undir 6 ára samning að heildarvirði 72 milljón dollara, þar af 34 milljónir tryggðar 

tekjur, við Atlanta Falcons. Ári síðar skrifaði varnarlínumaðurinn Tyson Jackson, sem 

einnig var valinn með þriðja valréttinum, undir 5 ára samning að heildarvirði 57 

milljón dollara, þar af 31 milljón tryggðar tekjur, við Kansas City Chiefs. Ástæða þess 

að Ryan fékk betri samning en Jackson er sú að samningurinn er einu ári lengri og 

vegna þess að Ryan er leikstjórnandi sem er verðmætasta og mikilvægasta staða 

íþróttarinnar. 

Muninn á sjötta valréttinum milli ára, varnarlínumannsins Vernon Gholston árið 2008 

og sóknarlínumannsins Andre Smith árið 2009, er hægt að skýra með því að Smith, 

sem fékk verðminni samning, skrifaði undir fjögurra ára samning á meðan Gholston 

skrifaði undir 5 ára samning. Annað, sem vert er að skoða með sjöttu valréttina, er sú 

staðreynd að nánast allur samningur Smith er tryggður, 21 af 26 milljónum er tryggð, 

á meðan heildarvirðið er nálægt helmingi lægra milli ára. Það gæti vel verið að 

vandræði milli Cincinnati Bengals og Smith að ná samningi hafi haft sitt að segja um 

það, auk þess sem New York Jets gáfu Gholston tiltölulega stóran samning vegna þess 
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 Roger Goodell, framkvæmdastjóri NFL deildarinnar, hefur sjálfur sagt að þeir samningar, sem liðin 
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að Jets liðið spilar á stærsta markaði deildarinnar og eru meðal tekjuhæstu liða 

deildarinnar. 

Ástæðan fyrir lækkun 18. valréttanna milli ára er sú sama og með þriðja valréttinn, 

þ.e. leikstjórnandi var valinn með 18. valréttinum árið 2008. Eina skýringin, sem erfitt 

er að glöggva sig á, er lækkun sjöunda valréttarins milli ára en engin sjáanleg skýring 

er á lengd eða stöðu leikmanna sem skýrir þá lækkun. 

Þar sem launaþak hefur verið við lýði í NFL deildinni frá árinu 1994
48

, og það hefur 

hækkað ár frá ári, má búast við því að sú þróun með samninga nýliða milli ára, sem er 

auðsjáanleg milli áranna 2008 og 2009, hafi verið til staðar allar götur síðan þá. Hins 

vegar eru ekki til gögn yfir samninga nýliða og því einungis um vangaveltur að ræða. 

Innan launaþaksins var launaþak yfir greiðslur til nýliða. Hvað hvert lið gat borgað 

nýliðum sínum samtals var ákveðið með formúlu sem byggðist á hvaða valrétti lið 

hafði í nýliðavalinu og hversu stóran samning leikmaðurinn, sem valinn var með sama 

valrétti árið áður, skrifaði undir. NFL deildin gefur hins vegar ekki út þessa formúlu. 

Mirabile (2007) reiknar hins vegar hvað launaþak nýliða hvers og eins liðs var árið 

2007 út frá því hvaða valrétti liðið hafði og hvað launaþak nýliða fyrir liðin 32 hafði 

verið 6 árin á undan. Hann nær mjög góðum árangri, aðeins munar 1,2% á 

útreikningum hans og hvert raunverulega launaþakið var fyrir deildina í heild. Þegar 

hvert lið er skoðað fyrir sig var hann tvívegis aðeins 0,2% frá raunverulegu launaþaki 

en mesta bilið var 6,7%. Mikil togstreita á sér stað meðal liða deildarinnar og 

leikmanna um kjarasamninga eins og stendur. Núverandi kjarasamningur rennur út í 

mars 2011 og útlit er fyrir um að viðræður um nýjan samning náist ekki fyrir þann 

tíma.
49

 Þar sem aðeins eitt ár er eftir af kjarasamningum deildarinnar mun launaþak 

deildarinnar ekki vera til staðar á 2010 tímabilinu og flestir eru á þeirri skoðun að það 

muni ekki sjást á nýjan leik. Þrátt fyrir að ekkert launaþak verði við lýði árið 2010 

mun deildin hins vegar enn nota launaþak á samninga nýliða.
50
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4.2. Launakjör nýliða borin saman við reynslumeiri leikmenn 

Helsta deilumálið hvað varðar samninga nýliða er þegar samningar þeirra eru bornir 

saman við samninga annarra leikmanna deildarinnar. Þegar leikstjórnandinn og fyrsti 

valréttur nýliðavalsins árið 2009, Matthew Stafford, skrifaði undir 6 ára samning að 

verðmæti 72 milljón dollara skömmu fyrir nýliðavalið varð hann tekjuhærri heldur en 

Tom Brady, leikstjórnandi New England Patriots. Brady hafði á 9 ára ferli sigrað 

deildina þrívegis, hlotið verðlaun sem verðmætasti leikmaður deildarinnar einu sinni, 

hlotið verðlaun sem verðmætasti leikmaður Super Bowl leiksins í tvígang, auk þess 

sem hann hafði sett fjöldann allan af metum í deildinni. Stafford á hinn bóginn var 

ekki búinn að stíga fæti inn á leikvöll í atvinnumennskunni en var samt orðinn 

launahærri. Það gefur augaleið að eitthvað er ekki í lagi með kerfi sem þetta. Það sama 

á við um fyrsta valrétt nýliðavalsins 2008, sóknarlínumanninn Jake Long. Hann varð 

umsvifalaust tekjuhæsti leikmaður sinnar stöðu í sögu deildarinnar.
51

 Á meðan 

leikmenn, sem valdir eru snemma, eru að fá þessa himinháu samninga án þess að hafa 

spilað leik í deildinni eru leikmenn, sem hafa sannað sig, á mun lakari kjörum. Einnig 

munu margir þeirra ekki getað fengið sambærilega samninga þar sem liðin greiða 

nýliðunum þessa samninga og taka þar með talsvert pláss undir launaþakinu. 

Ef þeir leikmenn, sem valdir eru svo ofarlega, standa undir væntingum er hægt að 

réttlæta samningana sem þeir fengu en í rauninni eru það mun færri tilfelli en búast 

mætti við. Við frekar óvísíndalega og stutta skoðun á þeim 100 leikmönnum, sem 

valdir voru með fyrstu 10 valréttum nýliðavalsins á árunum 1998-2007, skilgreindi ég 

43 leikmenn sem leikmenn sem voru þess verðugir að vera valdir með einum af 10 

fyrstu valréttunum. 

Athyglisvert er þó að velta fyrir sér eftirfarandi möguleika sem liðin geta nýtt sér. 

Þegar leikmaður er valinn af liði á liðið réttinn á leikmanninum og getur eitt náð 

samkomulagi við hann um samning nema það skipti þeim rétti til annars liðs.
52

 Ef 

liðið og leikmaðurinn ná ekki samkomulagi um samning fyrir nýliðaval næsta árs mun 

leikmaðurinn fara á ný í nýliðavalið og hvaða lið sem er getur valið hann fyrir utan 

það lið sem valdi hann árið áður. Þetta er afar athyglisverður punktur vegna þess að 

þegar leikmaður fer í nýliðavalið er honum óheimilt að spila í háskólabolta eftir það. 
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Það þýðir að leikmaður, sem nær ekki samningi við lið og fer í nýliðavalið á nýjan 

leik, mun hafa eytt heilu ári þar sem hann spilaði ekki einn einasta leik. Það besta, sem 

leikmaðurinn getur gert í þeirri stöðu, er að finna sér aðra vinnu á meðan hann bíður 

eftir því að vera valinn í næsta nýliðavali. 

Lágmarkslaun nýliða í NFL deildinni árið 2009 voru 310.000 dollarar (rúmar 40 

milljónir króna) á ári. Það er augljóst að leikmaður fær ekki þessar tekjur á öðrum 

vinnustað þegar hann hefur nýlokið háskólaprófi.
53

 Einnig verður að teljast líklegt að 

leikmaðurinn muni ekki vera valinn jafnhátt og hann var áður ef hann fer á ný í 

nýliðavalið. Þetta setur liðin í mun betri samningsstöðu heldur en leikmanninn. Vegna 

þessa ættu lið deildarinnar að geta haldið launakostnaði þeirra leikmanna, sem valdir 

eru fyrstir, niðri og greitt þeim leikmönnum, sem hafa sýnt það að þeir hafa það sem 

til þarf til þess að spila í deildinni, samning sem þeir eiga skilið. Þetta er eitthvað sem 

lið deildarinnar gera hins vegar ekki. Liðin hafa ein rétt á að ná samningi við nýliða 

sína og því engin samkeppni frá öðrum liðum sem eru að bjóða leikmönnunum betri 

samning. Þetta þýðir þó ekki að liðin geti einfaldlega tekið sig saman og boðið öllum 

nýliðum sínum lágmarkslaun og vænst þess að þeir skrifi undir samninginn. Nóg væri 

að eitt lið sviki samninginn og byði umtalsvert betri samninga til nýliða sinna. Það 

myndi leiða til þess að leikmennirnir skrifuðu ekki undir samning og freistuðu þess að 

verða valdir af umræddu liði í nýliðavalinu árið eftir. Afleiðingar þess að eitt lið svíki 

samstarfið, sem gildir, mun leiða til þess að öll liðin gera það og samningar nýliða 

hækka. Slíkt samkomulag er mjög áhugavert út frá leikjafræðilegu sjónarmiði en ekki 

verður farið nánar út í það hér. 

Ekki hefur komið upp tilfelli sem höfundur veit um þar sem lið og leikmaður ná ekki 

samkomulagi og leikmaður fer á ný í nýliðavalið ári síðar án þess að hafa annan 

sambærilegan kost sem möguleika (sbr. að spila fleiri íþróttir). Athyglisvert væri þó ef 
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lið léti reyna á þetta á leikmanni í fyrstu umferð og sjá hvað myndi gerast. Slíkt gæti 

gerst ef lið er á stað í fyrstu umferð þar sem enginn sérstakur leikmaður heillar liðið 

nóg til þess að það geti réttlætt að velja hann á þessum stað. Liðið getur hins vegar 

ekki skipt niður og neyðist því til að velja leikmann. Þá myndi það lið, sem velur 

leikmanninn í næsta nýliðavali, hafa mikið að segja. Ef leikmaðurinn er valinn síðar 

og fær mun lakari samning en honum bauðst árið áður mun það styrkja samningsstöðu 

liðanna til muna. Eftir það gætu lið deildarinnar í raun sagt nýliðanum að hann muni 

ekki geta gert betur en þetta á næsta ári og eina vitið væri að skrifa undir samninginn. 

Tvö athyglisverð og fræg dæmi eru til um það að leikmaður hafi hótað að skrifa ekki 

undir samning við liðið. Hið fyrsta átti sér stað árið 1983. Þá áttu Baltimore Colts 

fyrsta valréttinn í nýliðavalinu og ætluðu sér að velja leikstjórnandann John Elway. 

Elway hafði hins vegar ekki áhuga á að spila fyrir Colts liðið og hótaði að spila 

hafnabolta í staðinn. Elway var ekki eins stórkostlegur hafnaboltaleikmaður og hann 

var í amerískum fótbolta en hann hafði þó möguleikann á að spila hafnabolta. Colts 

enduðu hins vegar á því að velja Elway með fyrsta valréttinum. Nokkrum dögum eftir 

að nýliðavalinu lauk skiptu Colts réttinum að semja við Elway til Denver Broncos. Í 

staðinn fengu Colts leikjstórnandann Mark Hermann, réttinn til að semja við 

sóknarlínumanninn Chris Hinton, sem Broncos völdu með fjórða valréttinum í 

nýliðavalinu, og fyrstu umferðar valrétt í nýliðavali næsta árs. Elway átti eftir að leiða 

lið Broncos fimm sinnum í úrslitaleikinn og þar af til sigurs í honum síðustu tvö 

skiptin, tímabilin 1997 og 1998, en þau voru síðustu tvö tímabilin sem Elway 

spilaði.
54

 

Hitt dæmið, sem einnig er frægt, er nýlegra, frá 2004. Þá áttu San Diego Chargers 

fyrsta valréttinn í nýliðavalinu og höfðu áhuga á að velja leikstjórnandann Eli 

Manning. Manning er sonur Archie Manning, sem átti góðan feril sem leikstjórnandi í 

deildinni á 9. áratugnum, og yngri bróðir leikstjórnandans Peyton Manning sem valinn 

var fyrstur í nýliðavalinu árið 1998 og er einn besti leikmaður deildarinnar. Eli 

Manning hafði næga hæfileika og allt benti til þess að hann myndi standa sig vel ef 

miðað var við föður hans og bróður. En Manning vildi ekki spila fyrir Chargers af 

einhverjum ástæðum. Það, sem gerir Manning frábrugðin þeim Bo Jackson og John 

Elway, er að hann hafði engan annan kost að velja úr en að spila í NFL deildinni. 
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Chargers völdu Manning með fyrsta valréttinum en líkt og með Elway skiptu þeir 

samningsréttinum á honum nokkrum klukkutímum síðar til New York Giants sem 

höfðu valið annan leikstjórnanda, Philip Rivers, með fjórða valréttinum.
55

 Í staðinn 

fyrir samningsréttinn við Manning fengu Chargers samningsréttinn við Rivers auk 

tveggja valrétta, í þriðju umferð árið 2004 og fyrstu umferð árið 2005.
56

 Eina 

athugasemd má einnig gera við þetta val. Árið 2001 höfðu Chargers valið 

leikstjórnandann Drew Brees með fyrsta valréttinum í annarri umferð. Brees var 

byrjunarliðsmaður liðsins enda valinn tiltölulega hátt. Það hindraði Chargers hins 

vegar ekki í að velja annan ungan leikstjórnanda með fyrsta valréttinum aðeins þremur 

árum eftir að þeir völdu Brees. Chargers létu því ekki ákvörðun fyrri ára hafa áhrif á 

ákvörðun sína síðar meir en það er umfjöllunarefni næsta kafla.
57

 Rivers tók síðan við 

leikstjórnendastöðunni af Brees þegar samningur hans rann út við liðið árið 2007. 

Einnig hafði sitt að segja sú staðreynd að Brees hafði lent í alvarlegum meiðslum á öxl 

og mikil óvissa ríkti hvort hann myndi ná sér almennilega af þeim. 
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 Jerry Magee (2005). Nothing Personal, San Diego; Eli Manning just didn‘t want to be a Charger. 

Skoðað 11. maí 2010 á vef The San Diego Union-Tribune: 

http://www.signonsandiego.com/sports/chargers/20050921-9999-1s21manning1.html. 

56
 Þá valrétti nýtti Chargers til að velja sparkarann Nate Kaeding árið 2004 og línuvörðinn Shawne 

Merriman árið 2005. Bæði Kaeding og Merriman eru í hópi bestu leikmanna sinnar stöðu í deildinni í 

dag. Heimild: NFL Draft History: San Diego Chargers. Skoðað 11. maí á vef National Football 

League: http://www.nfl.com/draft/history/fulldraft?teamId=4400&type=team. 

57
 Þrátt fyrir að Chargers hafi ekki látið val sitt á Brees hafa áhrif á valið á Manning þá mætti telja að 

valið á Brees hafi verið afleiðing fyrri ákvörðunar. Árið 1998 áttu Chargers þriðja valréttinn í 

nýliðavalinu. Fyrir nýliðavalið var mikið rætt um tvo bestu leikstjórnendurnar sem hægt var að velja, þá 

Peyton Manning, bróðir Eli, og Ryan Leaf. Indianapolis Colts áttu fyrsta valréttinn á meðan að Arizona 

Cardinals áttu valrétt nr. 2. Chargers höfðu mikinn áhuga á að tryggja sér annaðhvort Manning eða Leaf 

og skiptu valréttum til Cardinals til þess að vera nr. 2 í röðinni. Colts nýttu fyrsta valréttinn til þess að 

velja Peyton Manning. Það leiddi til þess að Chargers völdu Leaf. Þrátt fyrir spá sérfræðinga að 

sáralítill munur væri á þeim Leaf og Manning reyndist hið andstæða vera raunin. Leaf stóð sig 

hörmulega hjá Chargers og var á endanum látinn fara eftir 2000 tímabilið. Manning stóð sig töluvert 

betur og hefur á ferli sínum spilað eins vel og hægt er að óska sér. Manning hefur leitt Colts til sigurs í 

deildinni einu sinni og eftir að ferli hans lýkur mun hann komast inn í Frægðarhöllina. Nokkrum 

mánuðum eftir að Chargers riftu samningi Leaf við liðið völdu þeir Brees í nýliðavalinu. Því hafði val 

þeirra á Leaf töluverð áhrif á val þeirra á Brees. Ef Leaf hefði ekki spilað jafn illa og hann gerði, má 

búast við því að annað lið hefði valið Brees. Einnig er óljóst hvort að Chargers hefðu valið Eli Manning 

árið 2004 ef Leaf hefði staðið sig betur. Leaf er oftast í fyrsta sæti þegar farið er yfir mestu floppin í 

sögu nýliðavalsins. Fyrst nú er talið að annar leikmaður hafi hirt toppsætið af Leaf. Handhafi þess 

vafasama heiðurs er leikstjórnandinn JaMarcus Russell, sem valinn var fyrstur í nýliðavalinu árið 2007 

af Oakland Raiders. Russell var leystur undan samningi sínum við Raiders í byrjun maí 2010 eftir 

afleitt gengi fyrstu þrjú ár ferils síns. 

Heimildir: James Adler. Top Ten NFL Draft Busts. Sótt 10. maí 2010 á vef About: 

http://football.about.com/od/nfldrafthistory/tp/topdraftbusts.htm 

Steve Wyche (2010). Russell supplants Leaf atop list of all-time draft busts. Sótt 10. maí 2010 á vef 

National Football League: http://www.nfl.com/news/story?id=09000d5d817ff891&template=with-

video-with-comments&confirm=true&campaign=nfl_fb 
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Hér sést að bæði Colts árið 1983 og Chargers árið 2004 hámörkuðu virði valréttar síns 

með því að velja þá Elway og Manning. Með því að velja leikmanninn og skipta 

honum til annars liðs fengu þau í staðinn fleiri leikmenn sem borguðu sig. 
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5. Áhrif fyrri ákvarðana á ákvarðanir síðar í nýliðavalinu 

Ákvarðanir í nýliðavali geta haft afleiðingar í för með sér mörgum árum eftir að þær 

eru teknar. Þar er bæði átt við réttar ákvarðanir og rangar. Það eru þó ávallt röngu 

ákvarðanirnar sem fólk man eftir enda er auðvelt að vera vitur eftir á og benda á 

mistök sem gerð hafa verið. Leiða má að því líkur að rétt eða röng ákvörðun hvað val 

á leikmanni varðar mun hafa áhrif á ákvarðanir liðsins í þeim nýliðavölum sem koma 

síðar. 

Árið 2003 völdu Jacksonville Jaguars leikstjórnandann Byron Leftwich með 7. 

valréttinum í nýliðavalinu. Ári síðar áttu Jaguars 9. valréttinn og völdu útherjann 

Reggie Williams. Tveimur valréttum síðar var leikstjórnandinn Ben Roethlisberger 

valinn af Pittsburgh Steelers. Ákvörðun Jaguars að velja Williams í stað 

Roethlisberger snerist um það að þeir þurftu ekki á leikstjórnanda að halda þar sem 

þeir höfðu notað fyrstu umferðar valrétt sinn ári áður til þess að velja leikstjórnandann 

Leftwich. Þeir þurftu því ekki á Roethlisberger að halda en þeir þurftu á Williams að 

halda til þess að gefa Leftwich fleiri vopn til að vinna með í sóknarleiknum. Það 

verður að segja að saga þeirra Williams og Roethlisberger er gjörólík. Á sínu fyrsta 

tímabili leiddi Roethlisberger lið sitt til 13 sigurleikja og sæti í úrslitakeppninni.
58

 Ári 

síðar leiddi hann lið sitt til sigurs í deildinni. Hann endurtók þann leik tímabilið 2008. 

Ferill Williams hefur verið algjör andstæða. Hann olli vonbrigðum í leikjum, var 

handtekinn nokkrum sinnum fyrir ölvunarakstur og fyrir að vera með fíkniefni í fórum 

sínum. Á endanum riftu Jaguars samningi Williams við liðið.
59

 Það er nokkuð ljóst að 

Jaguars létu ákvörðun sína ári áður hafa áhrif á valið árið 2004 með því að velja 

Williams í stað Roethlisberger. Það eina erfiða við gagnrýni sem þessa er að ekki er 

hægt að sjá virðislista Jaguars frá 2004 og hvort Roethlisberger var í raun ofar á 

honum heldur en Williams. Það er þó ljóst að Roethlisberger er bestur þessara þriggja 
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 Talan 13 virðist eflaust lág en taka skal tillit til þess að tímabilið í NFL er 16 leikir. Auk þess var 

Roethlisberger í byrjunarliðinu í 13 leikjum á tímabilinu og náði þar með 100% sigurhlutfalli á sínu 

fyrsta tímabili. 

59
 Svipaða sögu er að segja um Leftwich. Hann stóð ekki undir væntingum og var óvinsæll meðal 

stuðningsmanna liðsins. Hann var einnig látinn fjúka skömmu áður en 2007 tímabilið hófst. Leftwich 

skrifaði síðar undir samning við Pittsburgh Steelers og var varamaður Roethlisberger árið 2008 þegar 

þeir báru sigur úr býtum í deildinni. Heimildir: Jaguars trim roster. Skoðað 11. maí 2010 á vef 

Jacksonville Jaguars: http://www.jaguars.com/News/Article.aspx?id=6280. Steelers sign QB fill-ins 

Leftwich, Culpepper. Skoðað 11. maí 2010 á vef Sporting News: 

http://www.sportingnews.com/yourturn/viewtopic.php?t=444019. 
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leikmanna og með því að láta fyrri ákvörðun sína hafa áhrif á 9. valrétinn árið 2004 

komu Jaguars í veg fyrir það að hafa Roethlisberger í sínum herbúðum. 

Dæmisagan um Williams og Roethlisberger lýsir því vel þegar lið lætur fyrri ákvörðun 

sína hafa áhrif síðar en til er önnur og jafnvel betri saga sem lýsir því þegar lið lætur 

slíkt ekki gerast og dettur í lukkupottinn. Sú saga gerist líka á árunum 2003 og 2004 

en nú eru það Arizona Cardinals sem eru í sviðsljósinu. Með 17. valréttinum í fyrstu 

umferð árið 2003 völdu Cardinals útherjann Bryant Johnson. Síðar í sama nýliðavali, í 

annarri umferð, notuðu Cardinals 54. valréttinn til þess að velja útherjann Anquan 

Boldin. Á sínu fyrsta tímabili sló Boldin í gegn og var valinn sóknarnýliði ársins. 

Johnson stóð sig einnig vel miðað við nýliða en engan veginn jafn vel og Boldin. 

Cardinals voru því búnir að velja stjörnuútherja og frambærilegan útherja í einu og 

sama nýliðavalinu. Það mætti því segja að útherji hafi ekki verið helsta þörf Cardinals 

þegar komið var í nýliðavalið ári síðar. Þar áttu Cardinals þriðja valréttinn í fyrstu 

umferð. Þrátt fyrir enga þörf á öðrum ungum útherja notuðu Cardinals valréttinn til 

þess að velja enn einn útherjann, Larry Fitzgerald. Það er skemmst frá því að segja að 

Fitzgerald sló einnig í gegn sem nýliði þó að hann hafi ekki átt eins glæsilegt fyrsta 

tímabil og Boldin. En frá og með öðru tímabili sínu festi Fitzgerald sig í sessi sem 

aðalútherji Cardinals og einn best útherji deildarinnar. Það var ekki síst fyrir snilli 

Fitzgerald í úrslitakeppni deildarinnar árið 2008 að lið Cardinals komst alla leið í 

úrslitaleikinn. Í úrslitakeppninni átti Fitzgerald hvern stórleikinn á fætur öðrum og 

þegar upp var staðið hafði hann sett fjölda meta fyrir útherja í úrslitakeppninni. 

Cardinals voru einnig mjög nálægt því að sigra í úrslitaleiknum eftir að Fitzgerald 

kom þeim yfir skömmu fyrir leikslok. Þeir urðu hins vegar að lúta í lægra haldi fyrir 

Ben Roethlisberger og félögum hans í Pittsburgh Steelers. Lið, sem hefði látið fyrri 

ákvarðanir sínar hafa áhrif á þær síðari, hefði eflaust sleppt því að taka þá Boldin og 

Fitzgerald eftir að hafa notað fyrsta valrétt sinn til þess að velja Johnson. Þar sem 

Boldin og Johnson voru valdir sama ár og óvíst var hvernig Johnson myndi standa sig 

lítur valið á Boldin ef til vill ekki skringilega út út frá þessu sjónarmiði en eftir að 

Boldin sló í gegn er augljóst að Cardinals létu ekki þá ákvörðun að hafa valið tvo 

útherja ári áður hafa áhrif á val sitt með þriðja valréttinum árið 2004 þegar þeir völdu 
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Fitzgerald.
60

 Enda stóðu Cardinals uppi með tvo frábæra útherja sem hjálpuðu þeim 

alla leið í úrslitaleikinn. 

Lið, sem velur ávallt besta mögulega leikmanninn, mun ekki láta fyrri ákvörðun ráða 

för hvað val á leikmanni varðar síðar. Hugsanlega væri þó til staðar einhvers konar 

ómeðvituð bjögun við mat á leikmönnum sem gerir það að verkum að leikmenn, sem 

spila stöðu sem liðið þarf á að halda, séu metnir hærra en þeir ættu að vera. Þó svo að 

liðið hafi valið leikstjórnanda í fyrstu umferð árið áður mun það velja annan 

leikstjórnanda í fyrstu umferð ári síðar, ef hann er besti mögulegi leikmaðurinn, í stað 

þess að velja leikmann í stöðu sem liðið þarf á hjálp að halda. Ekki er þó líklegt að lið 

endi á því að velja leikmenn sem spila sömu stöðu eingöngu í einu nýliðavali eða 

snemma í nokkrum nýliðavölum í röð. Sökum þess hversu margar mismunandi stöður 

leikmenn í íþróttinni spila er líklegt að meiri fjölbreytileiki verði hvaða staða er hæst á 

virðislistanum í hvert skipti sem lið velur. Möguleikinn á að skipta á valrétti milli liða 

gerir það einnig að verkum að lið getur skipt valrétti til annars liðs ef leikmaður í 

stöðu, sem búið er að velja marga leikmenn í, er efstur þegar liðið á að velja. Þar með 

kemur liðið í veg fyrir það að velja sömu stöðuna aftur og aftur. Þetta á bæði við hvort 

heldur lið færir sig upp eða niður í nýliðavalinu. 

En láta lið deildarinnar fyrri ákvarðanir í raun hafa áhrif á síðari ákvarðanir? Því er 

erfitt að svara því erfitt getur verið að segja hvert takmarkið var með ákveðnum 

valréttum. Skoðuð voru þau 8 nýliðavöl, sem fóru fram á árunum 2002-2009, til að 

athuga hvort einhver sjáanleg merki væru um að fyrri ákvarðanir hefðu áhrif síðar. 

Árin 2002-2009 voru valin því árið 2002 var liðum deildarinnar fjölgað úr 31 í 32 og 

sú tala hefur verið óbreytt síðan. Að sama skapi var nýliðavalið 7 umferðir öll árin og 

á bilinu 252-262 leikmenn valdir á hverju ári í nýliðavalinu. Nýliðavalið hefur því 

haldist í sama farinu öll árin sem tekin eru til skoðunar. 

Nær ómögulegt er að beita hagrannsóknum til þess að fá svar við þessari spurningu. 

Nánast enginn skýringarmáttur er vandamál við allar þær aðhvarfsgreiningar sem voru 

prófaðar. Því verður að treysta á hið nakta auga og innsæi til að sjá hvort fyrri 

ákvarðanir hafi í raun og veru áhrif síðar. 
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 Í raun stoppuðu Cardinals ekki þarna því í hverju nýliðavali næstu fjögur árin (2005-2008) völdu þeir 

einn útherja. Tveir þeirra voru valdir í 7. umferð en hinir tveir í 3. og 5. umferð. Báðir þeir, sem valdir 

voru í 3. og 5. umferð, lofa góðu á næstu árum. Á árunum 2002-2009 völdu þeir því samtals 8 útherja í 

nýliðavalinu. Heimild: NFL Draft History: Arizona Cardinals. Skoðað 11. maí 2010 á vef National 

Football League: http://www.nfl.com/draft/history/fulldraft?teamId=3800&type=team. 
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Tafla 6: Fjöldi útherja valinn í nýliðavalinu árin 2002-2009. Heimild: NFL Draft History. Skoðað 11. 

maí 2010 á vef National Football League: http://www.nfl.com/draft/history/fulldraft. 

Útherjar 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Samtals 

1. umferð 6 0 6 1 6 7 3 3 32 

2. umferð 2 10 3 3 5 3 4 8 38 

3. umferð 7 5 8 5 3 3 4 3 38 

4. umferð 4 5 3 7 5 4 3 1 32 

5. umferð 4 2 5 2 3 5 6 6 33 

6. umferð 3 6 3 5 4 4 7 6 38 

7. umferð 8 7 7 7 5 5 9 7 55 

Samtals 34 35 35 30 31 31 36 34 266 

Það fyrsta, sem er augljóst, er að útherjar eru þeir leikmenn sem oftast eru valdir. 

Dreifingin er nokkuð jöfn yfir fyrstu 6 umferðirnar en síðan tekur hún mikinn kipp í 7. 

og síðustu umferðinni. Tvær dramatískar sveiflur verða í fyrstu umferð hvað val á 

útherjum varðar. Árin 2005 og 2007 eru 6 útherjar valdir í fyrstu umferð en bæði árin 

eftir þessi tvö ár, þ.e. 2006 og 2008, snarlækkar sú tala. Aðeins einn útherji var valinn 

í fyrstu umferð nýliðavalsins 2006 og enginn árið 2008. Þetta má skýra á afar 

einfaldan hátt. Hafa ber í huga að það voru ekki stórkostlegir útherjar sem valdir voru 

í fyrstu umferð árin 2005 og 2007. Auk þess er útherjastaðan afar óútreiknanleg og 

erfitt að spá fyrir um getu leikmanns í atvinnumennskunni. Enda eru til fjölmörg dæmi 

um leikmenn sem valdir eru seint í nýliðavalinu eða jafnvel ekki valdir sem skara fram 

úr á meðan listinn af útherjum, sem valdir eru snemma og standa ekki undir 

væntingum, er langur. Sambland þessarra tveggja þátta spilar inn í það að árin 2006 og 

2008 gerðu liðin sér grein fyrir því að áhættan tengd útherjum snemma í nýliðavalinu 

er einfaldlega of há og alltaf má finna þá leikmenn síðar í nýliðavalinu. Auk þess er 

framboð útherja einfaldlega mjög mikið sem skýrir það hvers vegna útherjar voru 

valdir oftast í fimm af þeim 8 nýliðavölum sem skoðuð voru.
61

 Það virðist vera að lið 

deildarinnar láti fyrri ákvarðanir sínar hvað útherja varðar ekki hafa áhrif á ákvarðanir 

sínar síðar nema í fyrstu umferðinni árin 2006 og 2008. 

Slakasta lið deildarinnar á árunum 2002-2009 var Detroit Lions. Á þessum tíma 

sigraði Lions liðið aðeins í 31 leik af 128 og hægt er að rekja vandræði liðsins til 

lélegs árangurs í nýliðavalinu. Vandræðin hófust strax árið 2002 þegar Lions völdu 
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 Í hinum þremur völunum voru þeir sú staða sem næst mest var tekið af. 
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leikstjórnandann Joey Harrington með þriðja valréttinum.
62

 Í næstu þremur 

nýliðavölum létu Lions þá ákvörðun stýra ákvörðunum sínum í fyrstu umferð því þrír 

útherjar voru valdir ofarlega í næstu þremur nýliðavölum með það að markmiði að 

hjálpa Harrington. Charles Rogers var valinn annar árið 2003, Roy Williams var 

valinn sjöundi árið 2004 og Mike Williams var valinn tíundi árið 2005. Roger var 

stórkostlegt flopp og hefur verið án liðs síðan 2006 þegar Lions riftu samningi hans. 

Mike Williams gat að sama skapi fátt og entist aðeins í tvö tímabil hjá Lions og er 

hann einnig án liðs í dag. Roy Williams var eini þrímenninganna sem stóðst 

væntingar. Leikstjórnandinn Harrington, sem er byrjunarpunktur vandræða Lions, 

stóðst ekki væntingar og eftir fjögurra ára veru hjá Lions var hann látinn fara. Eins og 

sést í töflu 7 virðist sem val á leikstjórnanda hafi haft jákvæð áhrif á val á útherjum, 

þ.e. þegar liðið valdi leikstjórnanda í nýliðavali hafði það áhrif á nýliðaval síðari ára á 

þann veg að útherji var valinn. Útskýringarmáttur aðhvarfsgreiningarinnar er 

þokkalegur, 56,6%. Þrátt fyrir það eru stuðlarnir ekki tölfræðilega marktækir. 

Stuðullinn við QB(-2) breytuna kemst næst því að verða tölfræðilega marktækur. QB(-

1) merkir að liðið hafi valið leikstjórnanda (QB) í nýliðavalinu einu ári áður. 

Tafla 7: Línuleg aðhvarfsgreining á áhrifum vals á leikstjórnanda á val á útherjum hjá Detroit Lions á 

árunum 1999-2009 

Háð breyta: Fjöldi útherja sem er valinn   

Aðferð minnstu kvaðrata   

Aðlagað þýði: 2002-2009   

Innifaldar athugasemdir: 8 eftir aðlögun   

Breyta Stuðull Prob. 

Fasti -0,636364 0,5085 

QB(-1) 1,030303 0,2381 

QB(-2) 1,69697 0,0846 

QB(-3) 0,727273 0,3503 

R
2 

0,565657  

Aðlagað R
2 

0,239899  

Það er ekki nóg að liðið hafi tekið rangar ákvarðanir snemma í nýliðavalinu því liðið 

stóð sig einnig illa við að finna gersemar í seinni umferðunum. Það leiddi til þess að 

Matt Millen, framkvæmdastjóri liðsins, var rekinn. Niðurlæging Lions varð 
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 NFL Draft History: Detroit Lions. Skoðað 11. maí 2010 á vef National Football League: 

http://www.nfl.com/draft/history/fulldraft?teamId=1540&type=team. 
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fullkomnuð tímabilið 2008 þegar liðið varð fyrsta liðið í sögunni til þess að tapa öllum 

16 leikjum sínum á tímabilinu. Slakan árangur Lions síðastliðin 8 tímabil má rekja 

beint til lélegrar ávöxtunar valrétta sinna í nýliðavalinu. Samtals valdi liðið 66 

leikmenn sem er yfir meðaltali á þessu tímabili. 

Það er oft sagt að það taki lið um 5 ár að vinna sig út úr því að taka ranga ákvörðun 

hvað varðar leikstjórnanda mjög ofarlega í nýliðavali. Sú var raunin með Lions því 

þeir létu þá ákvörðun stjórna framtíðinni. Það má vissulega ekki gefast upp á ungum 

leikstjórnendum eftir eitt tímabil ef hann stendur sig illa því hann þarf að aðlagast 

atvinnumennskunni sem getur tekið nokkur tímabil.
63

 Að sama skapi er það hættulegt 

að láta ákvörðunina ráða því hvað gert er í framtíðinni. Það er ekkert að því t.d. að 

velja leikstjórnanda árið eftir ef hann endar síðan á því að vera betri en sá sem var 

valinn. Lions gátu t.a.m. valið Ben Roethlisberger, sem minnst er á hér að framan, 

með sjöunda valréttinum árið 2004 en gerðu það ekki. 

Eflaust eru til ótal fleiri dæmi um það að lið láti fyrri ákvarðanir hafa áhrif síðar. 

Tekið verður eitt dæmi enn til viðbótar. Árið 1996 áttu Jacksonville Jaguars annan 

valréttinn í nýliðavalinu. Liðið hafði einnig átt annan valréttinn í nýliðavalinu árið 

áður og völdu þá sóknarlínutæklarann Tony Boselli. Einnig höfðu Jaguars fengið 

annan góðan sóknarlínutæklara til liðs við sig sama ár, Leon Searcy. Strategía þjálfara 

Jaguars á þeim tíma, Tom Coughlin, var sú að velja eftir þörf. Það gerði það að 

verkum að árið 1996 valdi liðið línuvörðinn Kevin Hardy með öðrum valréttinum í 

stað þess að taka sóknarlínutæklarann Jonathan Ogden sem Baltimore Ravens völdu 

með fjórða valréttinum.
64

 Hardy var ekki lélegur leikmaður, hann var einn besti 

varnarmaður Jaguars það sem eftir lifði 10. áratugarins en var látinn fara frá liðinu 

árið 2001. Boselli var einnig mjög góður leikmaður, eflaust annar tveggja bestu 
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 Eitt besta dæmið um þetta er eflaust Troy Aikman. Aikman var valinn fyrstur í nýliðavalinu árið 

1989 af Dallas Cowboys. Hann var látinn í byrjunarliðið strax og gekk brösuglega fyrstu þrjú ár ferils 

síns. En á fjórða tímabilinu sínu leiddi hann lið Cowboys til meistaratitils. Annar titill fylgdi árið eftir 

og sá þriðji kom tveimur árum síðar. Aikman og Cowboys liðið voru sterkasta lið 10. áratugarins og 

eftir að ferli hans lauk var Aikman kosinn inn í Frægðarhöllina. Heimild: Hall of Famers: Troy Aikman. 

Skoðað 11. maí 2010 á vef Pro Football Hall of Fame: 

http://www.profootballhof.com/hof/member.aspx?PLAYER_ID=254. 

Fyrr á tímum voru leikstjórnendur oft látnir læra stöðuna betur í nokkur ár áður en þeir fengu tækifærið 

sitt. Þessi nálgun hefur verið á undanhaldi undanfarin ár og aukin pressa er á að lið láti unga 

leikstjórnendur, sem valdir eru snemma, strax í byrjunarliðið. Pressan er til komin vegna þess gífurlega 

fjármagns sem varið er í leikmanninn í formi launatekna. 

64
 Vic Ketchman (2007). Henderson was a great needs pick. Skoðað 11. maí 2010 á vef Jacksonville 

Jaguars: http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=5968. 
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leikmanna í sögu liðsins. Boselli spilaði einnig síðasta leik sinn fyrir liðið árið 2001. 

Searcy spilaði sinn síðasta leik fyrir liðið árið 2000. Jonathan Ogden, sem liðið hafði 

ekki þörf fyrir, er hins vegar besti leikmaðurinn af þeim fjórum. Ogden spilaði með 

Ravens í 12 ár og á þeim tíma festi hann sig í sessi sem einn besti sóknarlínumaður 

allra tíma. Nær öruggt er að Ogden verði kosinn inn í Frægðarhöllina eftir nokkur ár. 

Líklegt er að Boselli verði einnig kosinn þangað inn síðar. Þar sem þeir Ogden, 

Boselli og Searcy spiluðu sömu stöðu taldi Coughlin ekki þörf fyrir þá þrjá hjá liðinu. 

Þar lét Coughlin ákvörðunina frá árinu áður, að velja Boselli og að ekki var þörf á 

öðrum sóknarlínutæklara, hafa áhrif á val sitt með öðrum valréttinum árið 1996. Það 

verður að segjast að liðið hefði verið vel statt mun lengur hvað varðar 

sóknarlínutæklara ef Ogden hefði verið valinn árið 1996 enda voru bæði Boselli og 

Searcy farnir frá liðinu árið 2002 á meðan Ogden spilaði til 2007. 
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6. Tilraunaval 

Sá möguleiki að rannsaka hvort þeir, sem taka ákvarðanir um val á leikmönnum í 

nýliðavalinu, velji eftir þörf eða besta leikmanninn er óframkvæmanlegur. Virðislisti 

liða er eitt það verðmætasta sem liðin hafa yfir að búa og farið er með þær upplýsingar 

sem algjört hernaðarleyndarmál.
65

 Oft eru það afar fáir einstaklingar sem sjá 

virðislistann hjá hverju liði því það getur verið mjög skaðlegt fyrir liðið ef einhverjar 

upplýsingar um listann leka. Að sama skapi birta liðin ekki virðislista sína eftir að 

nýliðavalinu er lokið. Þess vegna er ekki hægt að skoða hegðun liðanna í 

raunveruleikanum því upplýsingarnar, sem þarf til þess, eru ófáanlegar. 

Vissulega væri hægt að búa til ímyndað nýliðaval þar sem allir þeir, sem taka 

ákvarðanir fyrir liðin, eru samankomnir og velja fyrir liðin sín út frá tilbúnum 

virðislistum. Þar með væru allar upplýsingarnar fyrir hendi og hægt væri að rannsaka 

hegðun þeirra. En slík tilraun er illframkvæmanleg sökum þess hversu erfitt væri að fá 

nógu marga til þess að taka þátt í henni. Það næstbesta, sem til er í stöðunni, er að fá 

aðdáendur deildarinnar til að taka þátt í slíku tilraunavali. Með því að gefa þeim lið og 

upplýsingar um leikmenn í nýliðavalinu er hægt að skoða nákvæmlega hvort þeir velji 

besta mögulega leikmanninn eða velji eftir þörf. 

Þetta er það sem ég hef ákveðið að gera. Ég fékk 6 íslenska NFL spekinga, sem allir 

hafa fylgst með deildinni og nýliðavalinu í nokkur ár, til þess að taka þátt í tilrauninni. 

Hver og einn fékk upplýsingar um liðið sitt og sinn eigin virðislista.
66

 Þeir tóku síðan 

þátt í 15 umferða nýliðavali. Þar völdu þeir leikmann koll af kolli. 

Tilgangurinn með tilraunavalinu er sá að athuga hegðun einstaklinga við það að velja 

nýja leikmenn í liðin sín. Athugað er hvort einstaklingarnir velja rökrétt, þ.e. velja 

þann leikmann sem þeir telja vera bestan, eða hvort þeir velja eftir því sem þeir þurfa 

hverju sinni. 
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 Vic Ketchman (2010). It aroused something in us. Skoðað 11. maí 2010 á vef Jacksonville Jaguars: 

http://www.jaguars.com/news/article.aspx?id=8833. 

Þrátt fyrir leyndina sem ríkir yfir virðislistunum þá náðust óvart myndir af virðislista Dallas Cowboys á 

meðan að nýliðavalið 2010 var í gangi! Heimild: Cowboys War Room Pictures: The Draft Board. 

Skoðað 11. maí 2010 á vef Dallas Cowboys Times: http://dallascowboystimes.com/2010/04/cowboys-

war-room-pictures-the-draft-board/. 

66
 Virðislistarnir voru búnir til af handahófi, þ.e. búnir til af reikniforritinu MATLAB. 
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6.1. Niðurstöður 

Tilraunavalið fór fram laugardaginn 10. apríl 2010. Það tók rúman klukkutíma fyrir 

þáttakendurna að klára umferðirnar 15. Niðurstöður nýliðavalsins, þ.e. í hvaða röð 

leikmennirnir voru valdir, má sjá í töflu 13 í viðauka. Í töflunni er einnig hægt að sjá 

hvernig niðurstaðan hefði orðið ef öll lið hefðu ávallt valið besta leikmanninn. Þeir 

leikmenn, sem valdir voru á sama stað í báðum tilfellum, eru feitletraðir. Það gerðist 

alls fjórum sinnum. Í 11 skipti valdi lið sama leikmann í báðum útgáfum. 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar sést að aðeins í 22 skipti af þeim 90 skiptum, sem 

leikmaður var valinn, var sá leikmaður sá besti á virðislista liðsins.
67

 Það er aðeins 

rúmur fjórðungur valréttanna. Í töflunni eru þeir leikmenn skáletraðir og feitletraðir. 

Reiknað var hvert umframvirði hvers valréttar var. Þar sem lið, sem velur ávallt besta 

mögulega leikmanninn, mun aldrei fá lélegri leikmann en þann n-besta þegar það 

velur með n-ta valréttinum er umframvirði skilgreint á þann veg hversu ofar en n-

besta á virðislistanum er leikmaðurinn sem var valinn. Ef lið á n-ta valréttinn í valinu 

þar sem leikmenn m, n og o eru staðsettir hver á eftir öðrum í þessari röð og leikmaður 

n er sá n-besti verður umframvirði valréttarins +1 ef leikmaður m er valinn, 0 ef 

leikmaður n er valinn og -1 ef leikmaður o er valinn. Í töflu 8 má sjá hvert 

heildarumframvirði allra liðanna var í valinu, hvert það hefði verið ef besti 

leikmaðurinn hefði ávallt verið valinn og hversu oft hvert lið valdi besta leikmanninn. 

Eins og sést í töflu 8 var það lið 3 sem náði mestu heildarumframvirði en lið 2 náði 

minnsta umframvirðinu. Ef besti leikmaðurinn hefði alltaf verið valinn hefði lið 2 hins 

vegar náð mestu heildarumframvirðinu en lið 4 því minnsta. Lið 3, 4 og 6 völdu öll 

besta leikmanninn 5 sinnum á meðan lið 1 gerði það aðeins einu sinni. Túlka mætti 

niðurstöðurnar á þann veg að lið 3 hafi staðið sig best í tilraunavalinu. 

Það kemur á óvart hversu sjaldan besti leikmaðurinn var valinn. Í byrjun var mikið um 

það að sá besti væri valinn, af fyrstu 17 valréttunum voru 7 tilfelli þar sem sá besti var 

valinn og 13 tilfelli í fyrstu 33 valréttunum. Eftir það gerðist það mun sjaldnar að besti 

leikmaðurinn væri valinn. Þegar það gerðist var alltaf um það að ræða að liðið, sem 

valdi þann besta, náði miklu umframvirði á valréttinum. 
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 Í alls 29 skipti gerðist það að leikmaður var valinn þegar hann var besti leikmaðurinn á virðislista 

a.m.k. eins annars liðs. 
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Tafla 8: Heildarumframvirði valrétta liðanna í tilraunavalinu og þegar besti leikmaðurinn er alltaf 

valinn, auk þess hversu oft besti leikmaður var valinn. 

 Heildarumframvirði 

(Tilraun) 

Hversu oft besti 

leikmaður var valinn 

Heildarumframvirði 

(Besti leikmaður valinn) 

Lið 1 -17 1 56 

Lið 2 -56 3 68 

Lið 3 46 5 56 

Lið 4 17 5 46 

Lið 5 21 3 48 

Lið 6 -2 5 51 

Þrír leikmenn eru afar athyglisverðir þegar tilraunavalið er skoðað. Þetta eru leikmenn 

nr. 33, 35 og 52. Af einhverjum ástæðum féllu þeir mun neðar heldur en búast mátti 

við.
68

 Þegar besti mögulegi leikmaðurinn var alltaf valinn fór leikmaður nr. 33 með 

valrétti 31, leikmaður 35 var valinn með valrétti 32 og leikmaður 52 með valrétti 49. Í 

tilraunavalinu fóru þeir hins vegar með valrétti 45, 52 og 71. 

Þegar leikmaður nr. 33 er skoðaður sést að hann spilaði hina mikilvægu 

leikstjórnandastöðu. Þrír leikstjórnendur voru valdir á undan honum í valinu, af liðum 

1, 2 og 4. Lið 1 og 2 þurftu nauðsynlega á leikstjórnanda að halda enda völdu þau 

leikstjórnanda í fyrstu og annarri umferð, hvorugur var besti leikmaðurinn þegar þau 

áttu að velja. Lið 4 valdi leikstjórnanda í fjórðu umferð en hann var þá besti 

leikmaðurinn á virðislistanum. Eflaust hefur lið 4 valið hann til að fá meiri breidd í 
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 Þetta fyrirbæri á sér einnig stað í raunveruleikanum, þ.e. að leikmenn falla neðar en búist er við. Þrjú 

nýleg dæmi eru af leikstjórnendunum Brady Quinn árið 2007, Aaron Rodgers árið 2005 og Jimmy 

Clausen árið 2010. Árið 2007 var talið að Quinn gæti verið valinn með fyrsta valréttinum af Oakland 

Raiders, ef ekki þá myndu Cleveland Browns velja hann með valrétti nr. 3. Hvorugt gerðist þó því að 

Raiders völdu leikstjórnandann JaMarcus Russell á meðan Browns völdu sóknarlínutæklarann Joe 

Thomas. Það gerði það að verkum að Quinn féll niður í fyrstu umferð þangað til Browns ákváðu að 

velja hann eftir skipti á valréttum við Dallas Cowboys sem fjallað er um fyrr í ritgerðinni. Búast má við 

að umframvirði Quinn hafi verið talsvert þegar Browns völdu hann nr. 22. Svipaða sögu er að segja af 

Rodgers en hann var á endanum valinn með valrétti nr. 24 af Green Bay Packers. Fall Clausen árið 

2010 var mun meira en hjá þeim Quinn og Rodgers. Sérfræðingar höfðu spáð því að Clausen yrði 

valinn með einhverjum af fyrstu 10 valréttunum. Það gerðist þó ekki og hvert liðið á fætur öðru sleppti 

því að velja hann. Clausen var ekki valinn fyrr en um miðja aðra umferð, með valrétti nr. 48, af 

Carolina Panthers. Panthers áttu ekki valrétt í fyrstu umferð og hikuðu ekki við að velja Clausen með 

sínum fyrsta valrétti í nýliðavalinu enda var hann langbesti leikmaðurinn á virðislista þeirra. Heimildir: 

NFL Draft History: 2005. Skoðað 11. maí 2010 á vef National Football League: 

http://www.nfl.com/draft/history/fulldraft?season=2005&round=round1. NFL Draft History: 2007. 

Skoðað 11. maí 2010 á vef National Football League: 

http://www.nfl.com/draft/history/fulldraft?season=2007&round=round1. Panthers pounce on QB 

Clausen at No. 48, then give him targets. Skoðað 11. maí 2010 á vef National Football League: 

http://www.nfl.com/draft/story?id=09000d5d817be7bd&template=with-video-with-

comments&confirm=true.  
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leikstjórnendastöðuna. Hin þrjú liðin voru mjög vel stödd með leikstjórnendur og 

þurftu því ekki á leikstjórnanda að halda. Þar með var ekkert lið sem þurfti á 

leikstjórnanda að halda og það olli því að hann féll svo langt niður. Hér tel ég augljóst 

að lið 1, 2 og 4 létu fyrri ákvörðun í nýliðavali stýra ákvörðun sinni síðar því þau 

höfðu öll tekið leikstjórnanda fyrr í valinu. Lið 3, 5 og 6 völdu síðan leikmanninn ekki 

þrátt fyrir að hann væri sá langbesti því þau þurftu ekki á honum að halda. Það var að 

lokum lið 3 sem valdi hann enda umframvirðið orðið mjög gott á þeim tíma, heilum 

15 sætum ofar á virðislistanum en valrétturinn sem það notaði. 

Nákvæmlega sömu sögu er að segja af leikmanni nr. 52 en hann var einnig 

leikstjórnandi. Lið 1, 2, 3 og 4 völdu hann ekki því þau höfðu annaðhvort tekið 

leikstjórnanda fyrr í valinu og/eða voru mjög vel sett hvað stöðuna varðaði. Lið 5 og 6 

þurftu ekki á leikstjórnanda að halda og því féll hann mun neðar en búast mátti við. 

Lið 5 endaði á því að velja hann enda var umframvirðið gríðarlega mikið, 24 sætum 

ofar á virðislistanum en valrétturinn sem var notaður.
69

 

Ástæðuna fyrir því að leikmaður nr. 35 féll svo langt niður má rekja til þess að liðin 

létu fyrri ákvörðun sína hafa áhrif á val. Leikmaður nr. 35 var útherji en öll liðin 6 

höfðu valið útherja fyrr í nýliðavalinu. Lið 4 endaði á því að velja hann enda var 

umframvirðið komið upp í 17 þegar þeir völdu hann. 

Í lok tilraunavalsins gerðust einnig þrír athyglisverðir hlutir. Fyrst ber að nefna val á 

leikmanni nr. 92 sem valinn var með öðrum valrétti í 14. umferð. Leikmaður nr. 92 

var línuvörður (e. linebacker) og það verður að teljast afar líklegt að hann hafi verið 

valinn því liðið þurfti á svoleiðis leikmanni að halda.
70

 Leikmaður nr. 92 var 

næstlélegasti leikmaðurinn á virðislista liðsins og það voru 18 aðrir leikmenn sem 

voru ofar og enn var hægt að velja. Þess ber að geta að leikmaður nr. 94, sem var sá 

eini sem talinn var vera verri, var einnig línuvörður og þetta voru einu línuverðirnir 

sem voru eftir. Lið 2 teygði sig því ansi langt til þess að fullnægja þeirri þörf sem það 
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 Þegar leikmaður nr. 52 var valinn sagði sá sem valdi hann einmitt að virðið væri einfaldlega of gott 

til að sleppa því að velja hann. Valið á leikmanni nr. 52 er það sem ég myndi telja vera besta valið í 

tilraunavalinu. Ástæða þess er að þar var mesta umframvirðið af öllum valréttum valsins. 

Athyglisvert er að lið 6, sem var með besta leikstjórnandann af liðunum, var það eina sem ekki valdi 

leikstjórnanda. Í raunveruleikanum gæti sú ákvörðun haft slæmar afleiðingar ef leikstjórnandi liðsins 

hefði orðið fyrir alvarlegum meiðslum. Þegar besti mögulegi leikmaðurinn var alltaf valinn hefðu lið 1 

og 2 valið tvo leikstjórnendur hvort en lið 3 og 6 einn hvort. Lið 4 og 5 hefðu aldrei valið 

leikstjórnanda. 

70
 Liðið hafði þó valið einn línuvörð í 8. umferð. 
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þurfti að fylla. Afar líklegt er að hægt hefði verið að velja leikmanninn í næstu umferð 

á eftir. Val liðs 2 á leikmanni nr. 92 hafði mikil áhrif þegar lið nr. 5 valdi leikmann nr. 

94 sem var einnig línuvörður eins og áður kom fram. Þar sem leikmaður nr. 94 var 

eini línuvörðurinn sem var eftir hefur það eflaust aukið virði hans í augum liðs nr. 5 

og það viljað tryggja sér hann því eitthvert annað lið hefði getað tekið hann áður en 

það átti næst leik. 

Síðast ber að nefna leikmann nr. 78 sem var ekki valinn. Til gamans lét ég liðin halda 

áfram að velja leikmenn eftir að umferðunum 15 lauk til þess að allir leikmennirnir 

yrðu valdir. Leikmaður nr. 78 var sá fyrsti sem var valinn eftir að hinu raunverulega 

tilraunavali var lokið. Leikmaðurinn var orðinn besti mögulegi leikmaðurinn hjá 

öllum liðunum 6 og það kemur á óvart að hann hafi ekki verið valinn fyrr. 

Leikmaðurinn var innherji (e. tight end) en öll liðin, að liði 2 undanskildu, völdu 

innherja í valinu. Það kemur einnig á óvart að lið 1 hafi valið hann og hann verið 

langbesti leikmaðurinn á virðislista þess þar sem lið 1 hafði aðeins einu sinni valið 

besta leikmanninn. Það gæti þó verið að liðið hafi verið búið að fylla allar þarfir sínar 

og því getað valið besta leikmanninn. 

Eftir að tilraunavalinu lauk fékk ég í hendurnar upplýsingar sem lið 1 hafði undirbúið 

fyrir valið. Þar voru skrifaðar niður þær stöður, raðaðar eftir mikilvægi, sem liðið 

þurfti á hjálp að halda með. Þegar sá listi er borinn saman við það sem liðið gerði í 

nýliðavalinu sjálfu kemur fátt á óvart. Liðið valdi einungis einu sinni besta mögulega 

leikmanninn en annars valdi það eftir því sem það þurfti. Þegar liðið hafði valið 

leikmann sem spilaði stöðu sem það þurfti valdi það ekki aftur leikmann í þá stöðu 

nema hún birtist aftur á þarfalistanum. Eina skiptið, sem liðið valdi besta leikmanninn, 

var þegar hann spilaði einnig stöðu sem var mjög mikil þörf fyrir. Það var þó ein staða 

skilgreind sem meiri þörf á þeim tíma en það var einfaldlega of langt í þann leikmann 

á virðislistanum til þess að hægt væri að réttlæta valið á honum. Sá leikmaður var hins 

vegar valinn tveimur umferðum síðar. Þegar sá leikmaður var valinn og í næstu 

umferð á eftir var leikmaður nr. 21 í bæði skiptin óvalinn en hann hefur eflaust ekki 

verið valinn því hann spilaði sömu stöðu og tveir af þremur leikmönnum sem höfðu 

verið valdir á þeim tíma. 

Lið 3 lét einnig þarfalistann sinn frá sér eftir að valinu lauk. Þar gefur að líta mun betri 

nýtingu á valréttum. Þó svo að liðið hafi valið leikmenn í allar þær stöður sem það 

skilgreindi sem nauðsyn var það ekki að einblína á þær. Það sést t.d. á vali á leikmanni 
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nr. 33 sem fjallað er um hér að ofan og á leikmanni nr. 46 sem var besti leikmaðurinn 

þegar hann var valinn. Þrátt fyrir að liðið hafi skilgreint stöðu leikmanns nr. 46 sem 

algjöran óþarfi að velja þá valdi liðið samt leikmanninn því virðið var of gott til að 

hægt væri að réttlæta að taka leikmanninn ekki. Sömu sögu er að segja af leikmanni 

nr. 76 og leikmanni nr. 46. Liðið hafði nýtt valrétt sinn í annarri umferð til að velja 

leikmann í sömu stöðu og leikmaður nr. 76 spilaði en þegar hann var óvalinn í síðustu 

umferðinni var virðið mjög gott og lið 3 valdi hann. Enda sést það á niðurstöðunum að 

lið 3 stóð sig best á meðan lið 1 stóð sig næstverst. Lið 3 tók virði fram yfir þörf þegar 

það taldi ekki réttlætanlegt að gera annað en lið 1 valdi eingöngu eftir þörf.  
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7. Lokaorð 

Eins og sést í þessari ritgerð er ýmislegt í nýliðavali NFL deildarinnar sem gerir það 

áhugavert. Erfiðara er að velja leikmenn en lítur út fyrir í fyrstu. Margir þættir hafa 

áhrif á þá ákvörðun, t.d. hvernig meta eigi frammistöðu leikmanna í háskóla eða hvaða 

strategíu á að styðjast við þegar leikmaður er valinn. 

Það ætti að vera markmið liða að hámarka vænt virði valrétta sinna. Það er það eina 

rökrétta sem hægt er að gera. Liðin verja miklum fjármunum og tíma í að njósna um 

leikmenn og ræða kosti þeirra og galla. Það er ekkert sem getur réttlætt það að láta allt 

þetta fara til spillis með því að velja ekki besta leikmanninn þegar komið er að því að 

velja leikmann. Þrátt fyrir að mögulegt sé að leikmaður, sem valinn er með þessari 

strategíu, muni síðan ekki standa undir væntingum þá ofmat liðið einfaldlega getu 

leikmannsins. Það kemur fyrir alla enda eru engin lið sem eiga ekki sín mistök í 

nýliðavalinu. Hins vegar mætti telja að þessi strategía leiði til þess að liðið velji fleiri 

stjörnur en ella ef liðið er gott í að meta hæfileika leikmanna. Lausn nýliðavalsins með 

aðferðum leikjafræði gefur sömu útgáfu og ef besti leikmaðurinn væri ávallt valinn. 

Hegðun einstaklinga í tilraunavalinu, sem var framkvæmt, bendir til þess að þeir velji 

ekki besta leikmanninn þegar þeir taka þátt í nýliðavalinu. Þeir virðast frekar velja 

eftir því hvaða stöðu þeir þurfa að bæta. Eflaust mætti rekja þessa hegðun til 

tilhneigingar til þess að reyna að bæta byrjunarlið liðsins í stað þess að bæta 

leikmannahópinn í heild sinni. 

Lið ættu að geta boðið nýliðum sínum lægri samninga en þau eru að gera sökum þess 

hversu há lágmarkslaun nýliða í deildinni eru og skorts á öðrum tækifærum nýliðanna 

til að afla svipaðra tekna. Svo virðist sem liðin skorti kjark til þess að reyna á þetta 

atriði enda oft um afar verðmæta leikmenn að ræða sem liðið vill ekki eiga á hættu að 

missa til keppinauta sinna. 

Svo virðist sem lið láti fyrri ákvarðanir sínar oft hafa áhrif síðar á meðan allt bendir til 

þess að slík hegðun sé ekki rökrétt. Lið, sem velur ávallt besta leikmanninn, ætti ekki 

að falla í þessa gryfju og ýtir það undir þá skoðun að sú strategía sé fremri þeirri 

strategíu að velja eftir þörf. 
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Niðurstöður ritgerðarinnar virðast benda til þess að það besta, sem lið geta gert þegar 

þau eiga að velja, sé að velja besta mögulega leikmanninn í stað þess að velja eftir 

þörf.  
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Viðaukar 

Tafla 9: Listi yfir stöður í amerískum fótbolta
71

 

Enskt heiti Skammstöfun Íslenskt heiti 

Quarterback QB Leikstjórnandi 

Running back RB/FB Hlaupari 

Wide receiver WR Útherji 

Tight end TE Innherji 

Offensive tackle OT Sóknarlínutæklari 

Offensive guard OG Sóknarlínuvörður 

Center C Miðvörður 

Defensive end DE Varnarlínuendi 

Defensive tackle DT Varnarlínutæklari 

Linebacker LB, skiptist í OLB, MLB og ILB Línuvörður 

Cornerback CB Bakvörður 

Safety S, skiptist í FS og SS Björgunarmaður 

Defensive back DB (samheiti yfir CB og S) Varnarverðir 

Kicker K Sparkari 

Punter P Frásparkari 

 

Tafla 10: Virði hvers valréttar í nýliðavalinu. Heimild: espn.com. 

Valréttur Virði Valréttur Virði Valréttur Virði Valréttur Virði 

1 3.000 65 265 129 43 193 14,2 

2 2.600 66 260 130 42 194 13,8 

3 2.200 67 255 131 41 195 13,4 

4 1.800 68 250 132 40 196 13 

5 1.700 69 245 133 39,5 197 12,6 

6 1.600 70 240 134 39 198 12,2 

7 1.500 71 235 135 38,5 199 11,8 

8 1.400 72 230 136 38 200 11,4 

9 1.350 73 225 137 37,5 201 11 

10 1.300 74 220 138 37 202 10,6 

11 1.250 75 215 139 36,5 203 10,2 

12 1.200 76 210 140 36 204 9,8 

                                                 
71

 Íslensk heiti voru tekin saman af höfundi árið 2007: http://nfl.informe.com/viewtopic.php?t=258.  
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Valréttur Virði Valréttur Virði Valréttur Virði Valréttur Virði 

13 1.150 77 205 141 35,5 205 9,4 

14 1.100 78 200 142 35 206 9 

15 1.050 79 195 143 34,5 207 8,6 

16 1.000 80 190 144 34 208 8,2 

17 950 81 185 145 33,5 209 7,8 

18 900 82 180 146 33 210 7,4 

19 875 83 175 147 32,6 211 7 

20 850 84 170 148 32,2 212 6,6 

21 800 85 165 149 31,8 213 6,2 

22 780 86 160 150 31,4 214 5,8 

23 760 87 155 151 31 215 5,4 

24 740 88 150 152 30,6 216 5 

25 720 89 145 153 30,2 217 4,6 

26 700 90 140 154 29,8 218 4,2 

27 680 91 136 155 29,4 219 3,8 

28 660 92 132 156 29 220 3,4 

29 640 93 128 157 28,6 221 3 

30 620 94 124 158 28,2 222 2,6 

31 600 95 120 159 27,8 223 2,3 

32 590 96 116 160 27,4 224 2 

33 580 97 112 161 27 225 1,9 

34 560 98 108 162 26,6 226 1,8 

35 550 99 104 163 26,2 227 1,7 

36 540 100 100 164 25,8 228 1,6 

37 530 101 96 165 25,4 229 1,5 

38 520 102 92 166 25 230 1,4 

39 510 103 88 167 24,6 231 1,3 

40 500 104 86 168 24,2 232 1,2 

41 490 105 84 169 23,8 233 1,1 

42 480 106 82 170 23,4 234 1 

43 470 107 80 171 23 235 0,95 

44 460 108 78 172 22,6 236 0,9 

45 450 109 76 173 22,2 237 0,85 

46 440 110 74 174 21,8 238 0,8 

47 430 111 72 175 21,4 239 0,75 
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Valréttur Virði Valréttur Virði Valréttur Virði Valréttur Virði 

48 420 112 70 176 21 240 0,7 

49 410 113 68 177 20,6 241 0,65 

50 400 114 66 178 20,2 242 0,6 

51 390 115 64 179 19,8 243 0,55 

52 380 116 62 180 19,4 244 0,5 

53 370 117 60 181 19 245 0,45 

54 360 118 58 182 18,6 246 0,4 

55 350 119 56 183 18,2 247 0,35 

56 340 120 54 184 17,8 248 0,3 

57 330 121 52 185 17,4 249 0,25 

58 320 122 50 186 17 250 0,2 

59 310 123 49 187 16,6 251 0,15 

60 300 124 48 188 16,2 252 0,1 

61 292 125 47 189 15,8 253 0,05 

62 284 126 46 190 15,4 254 0,04 

63 276 127 45 191 15 255 0,03 

64 270 128 44 192 14,6 256 0,02 

 

Tafla 11: Leikmenn valdir í fyrstu umferð nýliðavalsins 2009 ásamt upplýsingum um lengd og 

verðmæti samningsins sem þeir skrifuðu undir eftir að nýliðavalinu lauk. Virði og tryggðar tekjur eru í 

milljónum dollar. Sótt 5. mars 2010. Heimild: nfl.com. 

Valréttur Leikmaður Staða Lið Fjöldi 

ára 

Virði Tryggðar 

tekjur 

1 Matthew Stafford QB Detroit 6 72 41,7 

2 Jason Smith OT St. Louis 5 61,775 33 

3 Tyson Jackson DE Kansas City 5 57 31 

4 Aaron Curry LB Seattle 6 60 34 

5 Mark Sanchez QB N.Y. Jets 5 60 28 

6 Andre Smith OT Cincinnati 4 26 21 

7 Darrius Heyward-

Bey 

WR Oakland 5 38,25 23,5 

8 Eugene Monroe OT Jacksonville 5 35,4 19,2 

9 B.J. Raji DT Green Bay 5 28,5 18 

10 Michael Crabtree WR San Francisco 6 40 17 

11 Aaron Maybin DE Buffalo 5 25 15 

12 Knowshon Moreno RB Denver 5 23 13 
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Valréttur Leikmaður Staða Lið Fjöldi 

ára 

Virði Tryggðar 

tekjur 

13 Brian Orakpo DE Washington 5 20 12,1 

14 Malcolm Jenkins CB New Orleans 5 ≤19 11 

15 Brian Cushing LB Houston 5 18 10,435 

16 Larry English DE San Diego 5 17,8 9,9 

17 Josh Freeman QB Tampa Bay 5 36 10,25 

18 Robert Ayers LB Denver 5 15,5 9,7 

19 Jeremy Maclin WR Philadelphia 5 15,5 9,5 

20 Brandon Pettigrew TE Detroit 5 14,6 9,4 

21 Alex Mack C Cleveland 5 15 8,3 

22 Percy Harvin WR Minnesota 5 14,25 8,4 

23 Michael Oher OT Baltimore 5 13 7,82 

24 Peria Jerry DT Atlanta 5 13,25 7,55 

25 Vontae Davis CB Miami 5 13,3 7,35 

26 Clay Matthews LB Green Bay 5 13,2 7,1 

27 Donald Brown RB Indianapolis 5 12,835 6,845 

28 Eric Wood C Buffalo 5 13 6,5 

29 Hakeem Nicks WR N.Y. Giants 5 12,54 6 

30 Kenny Britt WR Tennessee 5 12,25 6,5 

31 Chris Wells RB Arizona 5 11,8 6,345 

32 Evander Hood DT Pittsburgh 5 11,3 6,1 

 

Tafla 12: Leikmenn valdir í fyrstu umferð nýliðavalsins 2008 ásamt upplýsingum um lengd og 

verðmæti samningsins sem þeir skrifuðu undir eftir að nýliðavalinu lauk. Virði og tryggðar tekjur eru í 

milljónum dollara. Sótt 5. mars 2010. Heimild: nfl.com. 

Valréttur Leikmaður Staða Lið Fjöldi 

ára 

Virði Tryggðar 

tekjur 

1 Jake Long OT Miami 5 57,5 30 

2 Chris Long DE St. Louis 6 56,5 29 

3 Matt Ryan QB Atlanta 6 72 34 

4 Darren McFadden RB Oakland 6 60 26 

5 Glenn Dorsey DT Kansas City 5 51 23 

6 Vernon Gholston DE N.Y. Jets 5 50 21 

7 Sedrick Ellis DT New Orleans 5 49 19,5 

8 Derrick Harvey DE Jacksonville 5 33,4 17,177 

9 Keith Rivers LB Cincinnati 6 23 15,6 
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Valréttur Leikmaður Staða Lið Fjöldi 

ára 

Virði Tryggðar 

tekjur 

10 Jerod Mayo LB New England 5 18,9 13,8 

11 Leodis McKelvin CB Buffalo 5 19,4 12,6 

12 Ryan Clady OT Denver 5 17,5 11,5 

13 Jonathan Stewart RB Carolina 5 20 10,795 

14 Chris Williams OT Chicago 5 16 10 

15 Branden Albert OG Kansas City 5 15,8 9,2 

16 Dominique 

Rodgers-Cromartie 

CB Arizona 5 15,1 9 

17 Gosder Cherilus OT Detroit 5 15 8,9 

18 Joe Flacco QB Baltimore 5 30 8,75 

19 Jeff Otah OT Carolina 5 14,4 8,965 

20 Aqib Talib CB Tampa Bay 5 14 8,2 

21 Sam Baker OT Atlanta 5 13,5 7,8 

22 Felix Jones RB Dallas 5 10,5 8 

23 Rashard 

Mendenhall 

RB Pittsburgh 5 12,555 7,125 

24 Chris Johnson RB Tennessee 5 12 7 

25 Mike Jenkins CB Dallas 5 9,7 7 

26 Duane Brown OT Houston 5 11,4 6,5 

27 Antoine Cason CB San Diego 5 12,03 Ekki gefið 

28 Lawrence Jackson DE Seattle 5 11,25 6,1 

29 Kentwan Balmer DE San Francisco 5 11,5 6 

30 Dustin Keller TE N.Y. Jets 5 12 6 

31 Kenny Phillips FS N.Y. Giants 5 11,15 Ekki gefið 

 

Tafla 13: Röð leikmanna eftir því hvenær þeir voru valdir í tilraunavalinu og þegar besti mögulegi 

leikmaður var alltaf valinn. 

   Tilraun Besti mögulegi Tilraun Besti mögulegi 

Umferð Valréttur Lið Leikmaður Leikmaður Umframvirði Umframvirði 

Umferð 1 1 Lið 1 3 2 -1 0 

 2 Lið 2 1 3 0 1 

 3 Lið 3 6 1 0 2 

 4 Lið 4 4 6 -1 1 

 5 Lið 5 7 5 0 2 

 6 Lið 6 2 7 1 3 
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   Tilraun Besti mögulegi Tilraun Besti mögulegi 

Umferð Valréttur Lið Leikmaður Leikmaður Umframvirði Umframvirði 

Umferð 2 7 Lið 1 5 11 3 0 

 8 Lið 2 8 4 -3 5 

 9 Lið 3 9 12 -3 1 

 10 Lið 4 11 9 2 1 

 11 Lið 5 14 10 -1 2 

 12 Lið 6 13 8 1 4 

Umferð 3 13 Lið 1 10 15 -1 2 

 14 Lið 2 12 18 8 1 

 15 Lið 3 16 14 -2 1 

 16 Lið 4 18 16 3 1 

 17 Lið 5 15 23 2 0 

 18 Lið 6 20 13 1 7 

Umferð 4 19 Lið 1 22 21 -9 2 

 20 Lið 2 19 20 -1 2 

 21 Lið 3 27 17 -3 2 

 22 Lið 4 17 19 5 4 

 23 Lið 5 30 22 0 4 

 24 Lið 6 23 24 4 1 

Umferð 5 25 Lið 1 24 26 4 2 

 26 Lið 2 21 28 3 2 

 27 Lið 3 25 27 1 3 

 28 Lið 4 29 25 -6 1 

 29 Lið 5 28 30 7 6 

 30 Lið 6 26 29 0 5 

Umferð 6 31 Lið 1 37 33 -4 2 

 32 Lið 2 31 35 -2 0 

 33 Lið 3 32 32 5 5 

 34 Lið 4 38 31 -5 3 

 35 Lið 5 45 34 -1 1 

 36 Lið 6 42 38 -6 0 

Umferð 7 37 Lið 1 34 40 -2 3 

 38 Lið 2 40 45 -3 3 

 39 Lið 3 43 44 -5 5 

 40 Lið 4 39 39 0 0 
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   Tilraun Besti mögulegi Tilraun Besti mögulegi 

Umferð Valréttur Lið Leikmaður Leikmaður Umframvirði Umframvirði 

 41 Lið 5 44 43 0 6 

 42 Lið 6 41 36 4 5 

Umferð 8 43 Lið 1 55 37 -4 8 

 44 Lið 2 51 41 -13 8 

 45 Lið 3 33 42 15 8 

 46 Lið 4 36 55 3 2 

 47 Lið 5 53 47 -1 3 

 48 Lið 6 49 54 1 2 

Umferð 9 49 Lið 1 54 52 4 3 

 50 Lið 2 57 50 -12 5 

 51 Lið 3 67 53 -5 5 

 52 Lið 4 35 48 17 4 

 53 Lið 5 58 49 -4 7 

 54 Lið 6 61 46 -9 2 

Umferð 10 55 Lið 1 62 51 -5 6 

 56 Lið 2 60 65 -9 3 

 57 Lið 3 46 62 8 2 

 58 Lið 4 68 68 3 3 

 59 Lið 5 63 60 -8 3 

 60 Lið 6 48 58 12 3 

Umferð 11 61 Lið 1 47 57 13 6 

 62 Lið 2 56 67 -16 7 

 63 Lið 3 66 56 -1 6 

 64 Lið 4 50 64 12 8 

 65 Lið 5 69 69 6 6 

 66 Lið 6 71 66 -6 7 

Umferð 12 67 Lið 1 64 61 -10 9 

 68 Lið 2 59 63 2 10 

 69 Lið 3 65 70 7 3 

 70 Lið 4 77 59 -6 9 

 71 Lið 5 52 74 24 0 

 72 Lið 6 79 77 -5 1 

Umferð 13 73 Lið 1 83 78 -10 5 

 74 Lið 2 73 79 4 5 
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   Tilraun Besti mögulegi Tilraun Besti mögulegi 

Umferð Valréttur Lið Leikmaður Leikmaður Umframvirði Umframvirði 

 75 Lið 3 74 80 -2 5 

 76 Lið 4 84 76 -13 4 

 77 Lið 5 75 72 0 2 

 78 Lið 6 72 71 4 5 

Umferð 14 79 Lið 1 89 75 -7 4 

 80 Lið 2 92 73 -19 10 

 81 Lið 3 70 84 15 2 

 82 Lið 4 81 88 0 1 

 83 Lið 5 94 82 -8 2 

 84 Lið 6 85 81 -1 3 

Umferð 15 85 Lið 1 80 90 12 4 

 86 Lið 2 82 85 5 6 

 87 Lið 3 76 89 16 6 

 88 Lið 4 87 83 3 4 

 89 Lið 5 88 87 5 4 

 90 Lið 6 97 86 -3 3 
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