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FAKTAARK 

Dansk Sportskapital 

Professionelle sportsklubber, der er en del af oplevelsesøkonomien, spil-
ler en stadig større rolle i økonomien, også i Danmark. Alene Superliga-
ens omsætning er siden årtusindeskiftet tredoblet. Men på trods af en stor 
omsætning har mange professionelle sportsklubber svært ved at skaffe 
stabil og langsigtet kapital, hvilket påvirker udviklingen i klubberne. Re-
geringen vil derfor oprette investeringsfonden Dansk Sportskapital, som 
vil kunne bidrage til en mere bæredygtig økonomisk udvikling i de profes-
sionelle sportsklubber. 
 
Oplevelsesøkonomien er i vækst og de professionelle danske sportsklub-
ber har potentiale for at udgøre en stadig stigende del heraf. Samtidig har 
de professionelle sportsklubber en stor brandingværdi og dermed også 
betydning for det omkringliggende erhvervsliv og turismen.  
 
Mange klubber er imidlertid præget af økonomisk ustabilitet, der skyldes 
en lav kapitalisering samt en stor afhængighed af indtægter relateret til 
sportslige resultater, der typisk svinger fra år til år. Alt andet lige betyder 
det, at de professionelle sportsklubber er højere gearet med en større fi-
nansiel risiko, hvorfor det kan være svært for klubberne at tiltrække lang-
sigtet kapital til investeringer, der fremmer en solid forretningsdrift og 
styrker udviklingsmulighederne.  
 
Der er i de danske professionelle sportsklubber et øget fokus på nødven-
digheden af mere forretningsmæssige prioriteringer, samt at der er behov 
for nye langsigtede investeringer med henblik på at fremme en bæredyg-
tig udvikling med mere stabile finansielle rammer, øget professionalise-
ring og styrket økonomisk soliditet i de professionelle klubber. Dette har 
ført til en vis bedring, men økonomiske investorer med langsigtede per-
spektiver er fortsat svære at tiltrække. 
 
Regeringen ønsker at bidrage til en bæredygtig økonomisk udvikling i 
danske professionelle sportsklubber og det foreslås derfor at etablere in-
vesteringsfonden Dansk Sportskapital. Dansk Sportskapital vil gennem 
lån, egenkapital og garantistillelse bidrage til øget soliditet i klubberne og, 
fremme økonomisk stabilitet og udvikling i de danske professionelle 
sportsklubber. Fonden målrettes professionel holdsport med en national 
ligastruktur, fx fodbold, håndbold, og ishockey. Der vil blive stillet krav 
til klubberne ift. bl.a. ansvarlig forretningsførelse og langsigtet strategi. 
Fonden vil operere på markedsvilkår. 
 
Fonden oprettes med en selvstændig bestyrelse og sekretariatsbetjenes af 
Vækstfonden. Der afsættes 100 mio. kr. til fonden.  


