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Spillet uden for banen Henrik Nordskilde Hent PDF Dansk superligafodbold er blevet til en milliardindustri,
og flere klubber har fået et europæisk gennembrud med FC København som lokomotiv. Pengene kommer fra

virksomheder, der laver massive pengeindsprøjtninger gennem sponsorater og samarbejdsaftaler, tv-
selskaberne, der indgår millionaftaler, og stadig flere tilskuere, der overværer kampene og køber merchandise.
Men som forretning er fodboldklubberne ikke nogen succes. Denne bog beskriver de udfordringer, dansk
Superligafodbold står over for, og kommer med konkrete bud på, hvad klubberne fremover kan gøre for at
fastholde den sportslige succes og samtidig tjene penge. Ved hjælp af en række enestående talanalyser af
Superligaklubberne helt tilbage fra ligaens etablering i sæsonen 1991/92 giver bogen blandt andet svar på
følgende spørgsmål: Hvad koster et point i Superligaen? Hvilken effekt har trænerfyringer? Hvordan fik

Superligaen en historisk god tv-aftale? Hvilken superligaklub har tabt flest penge? Og ikke mindst: Hvordan
kan fodbold blive en bedre forretning? SPILLET UDEN FOR BANEN handler om alt det, der skaber

rammerne om moderne Superligafodbold – tv-aftaler, sponsorater, agenter, merchandise, magt, mæcener med
mere. I bogen interviewes nogle af Danmarks førende eksperter i fodboldøkonomi samt topledelserne i en

række af Superligaklubberne.
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