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Superligaen i 25 år Hent PDF Forlaget skriver: I 2016 kan Alka Superliga fejre sit 25 års jubilæum. Det har
været 25 forrygende år, hvor dansk fodbolds bedste række har været igennem en udvikling, de færreste kunne

forestille sig, da den første kamp blev spillet den 16. marts 1991 mellem AGF og Brøndby.

I anledning af de 25 år kommer nu denne ambitiøse og vægtige jubilæumsbog, der er en hyldest til dansk
fodbold og en gave til alle, der holder af dansk fodbold og følger med i Alka Superliga.

"Superligaen i 25 år " har samlet landets bedste fodboldskribenter, journalister og iagttagere til at bringe os
tæt på de mange klubber, der gennem tiderne har spillet i Superligaen.

Vi møder nogen af de store spillere, der har beriget dansk fodbold gennem de sidste 25 år, og vi tager på en
tidsrejse gennem flere af de store øjeblikke i Superligaens historie, ligesom vi går bag kulisserne og fortæller

historien om, hvordan ganske få mænd skabte det, vi i dag kender som Alka Superliga.
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