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Yleistä!





·	Associazione Calcio Milan on toinen Milanoa kotipaikkanaan pitävä jalkapallo seura
·	Se on 17 mestaruudellaan yksi menestyneimmista jalkapallo joukkueista Italian A-sarjassa
·	Seuran kotistadion on jopa 85 700 -paikkainen Giuseppe Meazza
·	Seuran omistaa Silvio Berlusconi 
·	Il Diavolo (piru) ja Rossoneri (punamustat) on seurasta käytettyjä lempinimiä
·	AC Milan on maailman rikkaimpia urheiluorganisaatioita, Abu Dhabi United Groupin helmikuussa 2009 julki tullut tarjous ostaa 40 prosenttia seuran osakekannasta 500 miljoonaa eurolla antaisi Milanin markkina-arvoksi jopa1,25 miljardia euroa.
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Kuvassa kotipeli asu.


Historiaa


·	Ac Milanin perusti Britaniasta kotoisin oleva mies nimeltä Alfred Edwards 
·	Perustettu vuonna 1899
·	Ensimmäisen mestaruuden joukkue voitti 1901
·	Euroopan cupin joukkue voitti ensi kertaa vuonna 1963
·	1970-luvulla seuran menestys alkoi ehtyä
·	Vuonna 1980 AC Milan pudotettiin Serie B:hen lahjuksien vuoksi
·	Joukkue nousi seuraavaksi kaudeksi takaisin pääsarjaan, mutta putosi sarjaporrasta alemmas omin avuin heti uudestaan. Joukkue kärsi myös suurista talousongelmista.
·	Silvio Berlusconi otti konkurssikypsän joukkueen haltuunsa vuonna 1986
·	Berlusconi hankki joukkueeseen saman tien paljon hyviä pelaajia ja jo vuonna 1988 joukkue pääsi uudelleen mitallin syrjään kiinni voittamalla liigamestaruuden, sekä kahtena seuraavana vuonna euroopan mestaruuden
·	Berlusconi alkoi panostaa poliittiseen uraan, ja nousi pääministeriksi, hänellä ei enää ollut aikaa joukkueelle ja joukkueen ylivoima alkoi huveta vuosituhannen vaihdetta kohti kuljettaessa
·	Kuitenkin 2000-luvun alussa valmentajaksi nousi ent. huippu jalkapallon pelaaja, Carlo Ancelotti
·	Ancelottin avulla joukkue voitti mestareiden liigan vuonna 2003
·	Vuonna 2005 joukkue selviytyi jälleen Mestarien liigan finaaliin, mutta Liverpool onnistui kääntämään Milanin 3–0 johdon Istanbulissa
·	Kausi 2007–2008 oli joukkueelle pettymys; se ylsi Serie A:ssa viidenneksi ja Mestareiden liigassa kuudentoista parhaan joukkoon.
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Kuva Milanon kotiareenasta. "Giuseppe Meazza"




Tilastotietoa

Mestaruudet

·	     Italian pääsarjamestaruus : 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004
·	    Italian cup : 1967, 1972, 1973, 1977, 2003
·	    Italian supercup : 1988, 1992, 1993, 1994, 2004
·	    Mestarien liiga : 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
·	    Uefa-supercup : 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
·	    Seurajoukkueiden MM-turnaus : 2007
·	    Intercontinental Cup : 1969, 1989, 1990
·	    Cup-voittajien cup : 1968, 1973





FC Internazionale Milano
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             Yleistä!

·	Seura perustettiin vuonna 1908, kun tiet erosivat AC Milanin kanssa
·	Seuran kulta-ajat sijoittuvat 1960-luvulle
·	Seuran omistaa Massimo Moratti
·	Seura pelaa Serie A:ssa tällä hetkellä
·	Joukkueella on yhteensä 17 Serie A:n Mestaruutta
·	Seuran lempinimiä ovat mm. Nerazzurri (mustasiniset), Beneamata, Il Biscione (iso ruohokäärme) ja Bauscia (uusrikkaat)
·	Kotistadioni on Stadio Giuseppe Meazza ja sinne mahtuu 80000 katsojaa
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Kuvassa Interin kotipaita






