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Indstilling af Politikens Jeppe Laursen Brock og Jakob Sorgenfri Kjær for artikelserien ’Football Leaks’ 
 
Det hører til sjældenhederne, at undersøgende sportsjournalistik løber med de store mediepriser. Selv om 
få emner optager flere mennesker og involverer større pengebeløb end professionel idræt, virker det, som 
om sportsjournalistik tit bliver vurderet i en kategori for sig. Denne forkerte tilstand bør der laves om på 
ved at give Politiken-journalisterne Jeppe Laursen Brock og Jakob Sorgenfri Kjær Cavling-prisen for deres 
artikelserie ’Football Leaks’.  
 
I samarbejde med internationale kolleger har de to journalister gennem mange måneder afdækket, 
hvordan professionel topfodbold er andet end det smukke spil på banen. Det er også en lyssky og beskidt 
underholdningsforretning – især når det gælder agenters dobbeltroller.  
 
Til makkerparrets vigtigste afsløringer hører, at fodboldikonet Michael Laudrup blev fyret som manager i 
Premier League-klubben Swansea på mistanke om at have modtaget penge under bordet for spillerhandler. 
Samtidig tjente hans agent, Bayram Tutumlu, en skjult formue på spillere, som Michael Laudrup købte til 
Swansea. Artiklerne har også afdækket en særlig skattefinte i dansk topfodbold, hvor landsholdsstjerner 
som William Kvist og Daniel Agger har ladet deres agenter hyre af klubben for at opnå en skatte- og 
momsgevinst. Offentligheden har desuden fået indblik i den tidligere landsholdsspiller og nuværende 
fodboldagent Søren Lerbys forbudte ejerskab af spillere og handler med sydamerikanske teenagere. 
 
’Football Leaks’ har givet global genlyd gennem afsløringer af, hvordan internationale fodboldagenter hjalp 
superstjernen Cristiano Ronaldo med at placere milliarder i skattely. Artikelserien har givet et indblik i 
verdens dyreste spillerhandel, hvor agenten Mino Raiola arbejdede for tre parter på samme tid og tjente 
365 millioner kroner på Manchester Uniteds køb af Paul Pogba fra Juventus.  
 
Som en direkte konsekvens af Jeppe Laursen Brock og Jakob Sorgenfri Kjærs artikler har Skat besluttet at 
undersøge den omstridte momsfinte. Samtidig undersøger Dansk Boldspil-Union (DBU) handler, hvor 
klubberne har skjult agentens involvering, og de vil se på mulighederne for at stramme kontrollen med 
agenter; og senest har DBU ændret sin regler for at undgå skattesnyd. Internationalt har de spanske 
myndigheder indledt en skattesag mod Ronaldo, og andre spillere har måttet til lommerne pga. en ekstra 
regning fra skat. Dertil kommer, at verdensforbundet FIFA undersøger Pogba-handlen og har lovet at rydde 
op i tvivlsomme handler.  
 
Grundlaget for serien ’Football Leaks’ er en lækage, som Politiken har fået adgang til gennem det 
journalistiske netværk EIC. Men talrige afsløringer om især danske forhold skyldes hovedsagelig de to 
Politiken-journalisters selvstændige kritiske og vedholdende indsats, der blandt andet har bestået i at 
gennemtrawle sociale medier for at dokumentere spilleres tilhørsforhold til agenter. På den baggrund 
ligger sagen lige til højrebenet: Jeppe Laursen Brock og Jakob Sorgenfri Kjær fortjener dette års Cavling-pris. 
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