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Indstilling til Cavling-prisen: Football Leaks 

Fodbold er en af verdens største og hastigst voksende underholdningsindustrier. Millioner af familier 
verden over oplever, hvordan priserne på trøjer, billetter og tv-pakker stiger konstant. Fans over hele 
kloden forbruger milliarder, der forsvinder i grumsede pengestrømme, hvor agenter, klubber og 
fodboldledere bryder reglerne med det formål at berige sig selv økonomisk og politisk. 
 
Det beskidte spils metoder og konsekvenser bliver vedvarende afdækket via lækage af hemmelige 
dokumenter fra Football Leaks. Målrettede søgninger i 77.000.000 dokumenter danner fundamentet for et 
internationalt samarbejde, der sætter nye standarder for dyb indsigt i et ellers mørkelagt univers af 
transaktioner fjernt fra drengedrømmenes eventyr om fodboldverdenen. 
 
Politiken har med det udgangspunkt afdækket en række hidtil ukendte og dubiøse arbejdsmetoder i dansk 
fodbold. Med få dages overlap til forrige Cavling-periode afslører anden bølge af Football Leaks-
journalistikken bl.a. 
 

•  Kinesisk ejer ville bruge Vejle Boldklub til egen millionvinding. (03.11. og 04.11.18) 
 

• Da Chelsea købte den danske landsholdsspiller, Andreas Christensen, blev hans far ansat som 
talenterspejder med millionløn for at fremme aftalen. (14.11. og 15.11.18) 

 

•  Værten for et dansk ungdomslandsholds ophold på Cypern arrangerede matchfixede 
venskabskampe med falske dommere. (19.11.18) 

 

•  FC København hjalp en svensk spiller med at slippe billigt i skat i en handel. På den baggrund vil 
Skattestyrelsen nu slå ned på den såkaldte skattemomsfinte i dansk fodbold. (27.11. og 28.11.18) 

 

• FC Nordsjælland er kontraktligt forpligtiget til at lade spillere fra det afrikanske akademi ’Right to 
Dream’ skifte gratis til Manchester City, hvis den engelske mesterklub vil have det. Ifølge eksperter 
er aftalen på kant med reglerne om tredjeparts ejerskab i fodbold. (09.11.18) 

 

•  Tidligere spillere fra ’Right to Dream’ har fortalt, at de har været udsat for fysisk afstraffelse. 
Desuden har de oplevet, at akademiet dikterer deres karriereforløb i forhold til, hvad der er bedst for 
’Right to Dream’. Eksempelvis har akademiet fortalt mindreårige spillere, at de skal skrive kontrakt 
med FC Nordsjælland, hvis de vil have mulighed for at komme på Ghanas ungdomslandshold. 
(07.12.18 og 21.12.18) 

 

• Dobbeltagent brugte i det skjulte Nicki Bille-handel til at tjene en formue. (23.08.19)  
 
Desuden har journalistikken budt på væsentlige internationale nyheder, bl.a. 

•  
Europas største klubber arbejder på at stifte en privat liga til skade for små lande som Danmark. 
(02.11.18) 

 

• Kvinderne i den bedste engelske fodboldrække risikerer ifølge standardkontrakten en fyreseddel, 
hvis de får en skade, der varer mere end tre måneder. (23.11.18) 

 

• Real Madrid gav kæmpetalents far en kontrakt til 25 mio. kr. for at træne et U11-hold. (09.09.19) 
 



Og journalistikken har forholdt sig kritisk til en hovedkilde På den baggrund indstiller jeg hermed Jeppe 
Laursen Brock og Lars Halskov til Cavling-prisen. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Søren-Mikael Hansen 
Sportsredaktør, Politiken 
 
 
 

 
 
 
USB-STIK:  

Explainer: Forstå en af de største skandaler i fodboldens historie 

Podcast. Football Leaks 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


