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Debattens udgangspunkt 

Det er nok de færreste af os der føler sig helt trygge ved Brøndby IF’s aktuelle situation. Klubben 
overvintrer på sidstepladsen i Superligaen, og selvom likviditeten nu for en stund er sikret, er der 
fortsat usikkerhed om den langsigtede økonomiske situation. 

Selvom det hele ser temmelig sort ud, så er det vigtigt at bevare håbet og troen på, at klubben nok 
skal komme igennem krisen. En god måde at bevare troen på og bekæmpe håbløsheden er, at 
begynde at drømme om, hvordan vi godt kunne tænke os at fremtidens Brøndby IF ser ud. 

Lad os lege med tanken om, at Brøndby IF rent faktisk lykkes med at gennemføre en vellykket 
aktieemission, hvor indflydelsen spredes ud, således at nye kræfter kan komme til, og tiltrængt 
kapital tilføres klubben. Lad os for en stund forestille os, at en helt ny bestyrelse kommer på plads, og 
at klubben samtidig formår at overleve i Superligaen. 

Jovist – det kan være svært at forestille sig som situationen ser ud netop nu. Men vi er nødt til at tro 
på at det er sådan det hele kommer til at ende – i hvert fald  indtil andet er bevist. Anerkender vi 
denne præmis for debatten, så kan vi i fællesskab begynde at forholde os til to væsentlige spørgsmål 
om fremtidens Brøndby IF: 

 (1) Hvad skal der til for at bringe Brøndby IF tilbage som topklub? (’visionen’)   
 (2) Hvilken ledelse vil kunne få dette til at lykkes? (’idealopstillingen’) 

På de følgende sider har vi i BST udarbejdet et oplæg, som forhåbentlig kan være en kilde til 
inspiration i debatten. Oplægget er på ingen måde nogen form for endegyldig sandhed. Intet er helligt, 
og alt kan udfordres med argumenter. Herudover vil ALLE nye idéer blive modtaget med kyshånd, og 
indgå i det videre arbejde med at konkretisere BST’s fælles bud på, hvordan en ny æra for Brøndby IF 
kan begynde. 

God debatlyst! 
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•  Svare enhver 
sit (likviditet) 

•  Genskabe 
investorers tillid 

•  Gennemføre 
emission 

•  Overleve i 
Superligaen  

•  Implementere 
balanceret 
ejermodel 

•  Udarbejde 
detaljeret 
strategiplan 

•  Indlede re-
organisering 

•  Investering / oprustning 
•  Tilpasning af processer og 

arbejdsgange 
•  Eksekvering på alle niveauer 

Danmarks- 
mester 

Sommer 
2005 

Sommer 
2012 

Sommer 
2013 

Vinter 
2014 

1. Overlevelse 

~ 1år ~ ½ år ~ ? år 

Brøndby IF’s vej tilbage til toppen bliver et langt, sejt 
træk 
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Vision 

Nordens  
bedste  

klub 

•  Svare enhver 
sit (likviditet) 

•  Genskabe 
investorers tillid 

•  Gennemføre 
emission 

•  Overleve i 
Superligaen  

•  Implementere 
balanceret 
ejermodel 

•  Udarbejde 
detaljeret 
strategiplan 

•  Indlede re-
organisering 

•  Investering / oprustning 
•  Tilpasning af processer  
•  Eksekvering på alle niveauer 

Danmarks- 
mester 

Sommer 
2005 

Sommer 
2012 

Sommer 
2013 

Vinter 
2014 

1. Overlevelse 

~ 1år ~ ½ år ~ ? år 

Fokus for dette oplæg er fase ‘2’ og ‘3’, dvs. det langsigtede,  
strategiske perspektiv på den anden side af en vel overstået  
kapitaltilførsel 

FOKUS 
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1. Hvad skal der til for at bringe Brøndby IF 
tilbage som topklub? 

‘Visionen’ 
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BIF’s genrejsning som Nordens bedste klub bør baseres på 
et strategisk fokus på de muligheder, som klubbens 
vigtigste ressourcer udgør 
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Nordens 
bedste  

klub 

Europas 
bedste 

talentfabrik 

Verdens 
stærkeste 
fællesskab 

Vision / Ambition 
(målet) 

Vejen derhen 
(mulighederne) 
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Nordens bedste klub 
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Hvad? Hvorfor? 

BIF skal tilbage på 
tronen som Nordens 
fodboldflagskib 

=>  Fast 
mesterskabs-
kandidat i 
Superligaen 

=> Bedste UEFA-
koefficient i 
Norden 

=> Mest anerkendte 
Nordiske klub i 
resten af Europa 

•  Ambitiøst men 
realistisk 

•  Superligaen og de 
andre nordiske 
ligaer er 
udviklingsligaer 
uden chance for at 
konkurrere med de 
største i Europa 

•  Men BIF’s 
potentiale er intakt 
på nordisk plan 

•  Skal baseres på 
BIF’s to største og 
vigtigste 
ressourcer: 

•  Talentarbejdet 

•  Opbakningen i 
befolkningen 

Hvordan? 
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Europas bedste talentfabrik 
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Hvad? Hvorfor? 

BIF skal være førende 
udvikler af 
højkvalitetstalenter til 
de bedste ligaer i 
Europa 

⇒  Rig repræsentation 
af U-landsholds-
spillere fra Europa 

⇒  Storleverandør af 
‘repræsentanter’ (ti
dligere spillere) til 
udvalgte A-
landshold i Europa 

⇒  Storleverandør af 
‘repræsentanter’  
til Big 5 ligaerne 

•  Store transfer-
summer fra de 
største ligaer 
udgør et stort 
forretnings-
potentiale for 
udviklingsklubber 

•  Indenfor 
talentudvikling er 
det realistisk for 
BIF at konkurrere 
økonomisk 

•  BIF’s succesfulde 
ungdomsafdeling 
er et godt 
udgangspunkt at 
bygge videre på 

Idéer til inspiration: 

•  Fokuseret scouting 
(rekruttering) i 
”undervurderede” 
europæiske ligaer 

•  Fokuseret 
udvikling og 
afsætning (spiller- 
salg) rettet imod 
1-2 Big 5 ligaer 

•  Tilføjelse af 
inspiration og 
kompetencer fra 
top-akademier i 
Europa 

Hvordan? 
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Verdens stærkeste fællesskab 
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Hvad? Hvorfor? 

BIF skal være 
foregangsklub og indføre 
en struktur der 
balancerer indflydelse  
til  hele fællesskabet 
omkring klubben med 
muligheden for at hente 
kapital udefra 

=>  Aktiv involvering af 
alle væsentlige 
interessenter 
omkring BIF 

=>  Revitalisering af 
”Ingen over 
fællesskabet” 

•  BIF har fortsat stor 
opbakning i 
befolkningen, som kan 
konverteres til en 
konkurrencemæssig 
fordel  

•  Ideologisk værdi  

•  Finansiel værdi 
(kapital-tilførsel, 
spillerlån mv.) 

•  Kommerciel 
værdi 
(sponsorer, 
sæsonkort mv.) 

•  Adgang til 
frivillige 
kompetencer 

Idéer til inspiration: 

•  Balanceret 
indflydelse mellem 
fans, amatørklub og 
investorer 

•  Governance model 
med klare roller og 
ansvar  

•  Involverende 
bestyrelses-setup 

•  Organisation med 
veldefinerede 
kommandoveje 

Hvordan? 
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2. Hvilken ledelse vil kunne få dette til at lykkes?  

‘Idealopstillingen’ 

DEBATOPLÆG 
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Forslag til organisationsplan og ansvarsområder 
A

N
S

V
A

R
S

O
M

R
Å

D
E

R
 

BESTYRELSE 

Administrerende  
direktør 

Sports – 
direktør 

Relations- & Marketing- 
direktør 

Økonomi- 
direktør 

Kommerciel 
direktør 

Advisory  
Board 

D
IR

E
K

T
IO

N
 

•  A-truppens 
sammensætning 
(spillere og trænere/stab) 

•  Scouting i udvalgte ligaer 
•  Køb og salg af spillere 

(herunder relationer til 
klubber og agenter) 

•  Talentudvikling 
•  U-trupper 

•  Markedsføring af 
Brøndby IF i ind- og 
udland 

•  Pressehåndtering 
•  Online medie håndtering 
•  Koordination med 

amatørklub, fanskare og 
aktionærer 

•  Repræsentation i forhold 
til institutionelle aktører  
(DBU, 
Divisionsforeningen, 
Spillerforeningen, UEFA, 
etc.) 

•  Bogholderi & 
likviditetsstyring 

•  Økonomistyring og 
ledelsesrapportering 

•  Ekstern rapportering af 
finansiel karakter (fx 
årsrapport) 

•  Analytisk support 
(sportsligt og 
forretningsmæssigt) 

•  Sponsorater & 
partnerskaber 

•  Salg i forbindelse med 
kampe og andre events 
(billetter, F&B etc.) 

•  Merchandisesalg 
•  Drift og vedligeholdelse 

af anlæg (stadion, øvrige 
bygninger etc.) 

•  Sikkerhed på og omkring 
stadion 

NB: Uddybes 
på de følgende  

tre sider 

DEBATOPLÆG 
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Ønskeliste til de kompetenceområder den 
samlede bestyrelse i BIF bør besidde 

  Indgående kendskab til og erfaring indenfor drift og 
ledelse af en talentbaseret europæisk topklub 

  Erfaring med topledelse af større, højeksponerede 
organisationer 

  Erfaring med strategiudvikling og -implementering 

  Erfaring med økonomistyring, regnskabsaflæggelse og 
ekstern rapportering  i børsnoterede selskaber 

  Juridisk ekspertise 

  Indgående kendskab og relationer til fanmiljøet omkring 
BIF 

  Indgående kendskab og relationer til ungdomsarbejdet i 
BIF’s amatørafdeling 

  Indgående kendskab og relationer til sponsorkredsen i 
BIF, og/eller erfaring med sponsor-baseret 
virksomhedsdrift 

NB:  Samme 
bestyrelsesmedlem kan 
sagtens dække flere 
kompetenceområder på én 
gang. Tilsvarende kan 
kompetenceområderne godt 
være overlappende på tværs 
af bestyrelsesmedlemmer. 
Eksempelvis kan det være en 
fordel at flere af 
bestyrelsesmedlemmerne har 
ledelseserfaring fra større, 
højeksponerede 
organisationer. Således 
behøver antallet af 
bestyrelsesmedlemmer ikke at 
svare til antallet af 
kompetenceområder 

DEBATOPLÆG 



Forslag til organisering af bestyrelsesarbejdet med  
henblik på involvering af fællesskabet via advisory  
board(s) 

13 

BIF A/S’ bestyrelse 

Talent- 
udvalg 

Strategi-
udvalg 

Revisions-  
og  

økonomi- 
udvalg 

EKSEMPLER 

Liga- 
udvalg 

Fans 

Investorer 

Sponsorer 

Amatørklub 

I 
N 
P 
U 
T 

•  Scouting 

•  Talent-
udvikling 

• Alt vedr. BIF’s 
førstehold 
(spillere, kampe, 
stadion, fans 
etc.) 

• Nye 
forretnings-
områder 

•  Strategi-
arbejde 

• Økonomisk 
overblik 

• Regnskabs-
aflæggelse 

Fodbold-
eksperter 

Advisory 
Board(s) 
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Detaljering af direktionens roller/ansvar  
og ønskede kvalifikationer 
Titel Roller/Ansvar 

Adm. Direktør •  At lede direktionen i bestræbelserne på at skabe de største 
fodboldoplevelser i Norden baseret på en økonomisk attraktiv 
talentmodel i europæisk topklasse samt et frugtbart og 
respektfuldt samarbejde med HELE fællesskabet omkring BIF 

Sportsdirektør 

Relations- og  
marketing-direktør 

Kvalifikationer (ideal) 

Økonomidirektør 

Kommerciel direktør 

•  Topledelseserfaring fra oplevelses-
baseret virksomhed 

•  Topledelseserfaring fra børsnoteret 
selskab 

•  Ledelseserfaring fra den sportslige sektor 
enten i en topklub i en udviklingsliga eller 
en udviklingsklub i en topliga 

•  Kendskab til dansk fodbold er et plus 

•  Gerne kommunikationsuddannet med 
ledelseserfaring fra en højeksponeret 
virksomhed 

•  Neutral i forhold til BIF’s mange 
interessenter 

•  Udadvendt og karismatisk personlighed 

•  Talknuser med solid økonomisk baggrund  
•  God forretningsforståelse 
•  Gerne ledelseserfaring fra 

økonomifunktion i service-orienteret 
virksomhed 

•  Kreativ og salgsorienteret 
•  Gerne erfaring fra kommerciel stilling i 

oplevelsesbaseret virksomhed 

•  At skabe et fodboldhold der er konkurrencedygtigt på  
Nordisk topplan 

•  At udvælge og udvikle talenter på tværs af udvalgte ligaer og 
sælge dem videre til de største ligaer i Europa med profit 

•  At opbygge BIF’s brand som europæisk foregangsklub indenfor 
talentudvikling og faninvolvering  

•  At markedsføre BIF overfor udvalgte klubber i de største 
europæiske ligaer 

•  At sikre tæt kontakt til og involvering af fans, klubfolk, aktionærer 
og alle andre med interesse i BIF 

•  At sikre gennemsigtighed i BIF’s økonomiske og 
likviditetsmæssige situation – både internt og eksternt 

•  At definere performance mål og sikre løbende opfølgning 
•  At understøtte de øvrige funktioner med analytisk 

assistance - både sportsligt og forretningsmæssigt 

•  At sikre at rammerne for unikke oplevelser er optimale for 
tilskuere og andre arrangementsdeltagere på Brøndby  Stadion 
før, under og efter afvikling af kampe/arrangementer på en 
økonomisk bæredygtig måde 
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