TITTA/LIVE@@Gothia Cup 2019 Live stream direkt gratis
Gothia Cup 2019- The World Youth Cup På nätet Live
Fotbolls 16 juli 2019.

LIVE TV:: https://joysports24.blogspot.com/2019/01/gothia-cup.html
Så mycket tjänar Häcken på Gothia
Gothia cup omsätter närmare 70 miljoner kronor varje år
Och turneringen är en plusaffär
– Över en tioårsperiod ligger vinsten på åttanio miljoner varje år säger generalsekreteraren Dennis
Andersson
Pengar som hamnar i arrangören BK Häckens ficka
Gothia cup spelades för första gången 1975
Då samarrangerades turneringen av BK Häcken Gais och tidningen Arbetet
Men bara några år senare gick BK Häcken över till att bli ensam arrangör
Sedan dess har turneringen vuxit och blivit världens största ungdomsturnering i fotboll
I år är totalt 1 685 lag bestående av 35 000 spelare och ledare anmälda
Omsätter upp emot 70 miljoner
Omsättningen ligger på närmare 70 miljoner kronor per turnering

En siffra som varit tämligen konstant på slutet
– Det beror på att vi haft ungefär samma antal deltagare säger Dennis Andersson generalsekreterare för
Gothia cup och tidigare också mångårig klubbdirektör i BK Häcken
Och turneringen inbringar varje år pengar i kassan för arrangören BK Häcken
Åtminstone har det varit så de senaste åren
– Vi har gått med förlust tidigare även om det var många år sedan nu Det har inte alltid varit så gyllene
som de senaste sjuåtta åren Det kunde finnas år som vi gick back säger Dennis Andersson
Plusaffär de senaste åren
På senare tid har dock ekonomin runt turneringen stabiliserats
– Över en tioårsperiod har vinsten legat stabilt på åttanio miljoner kronor varje år berättar Dennis
Andersson
Jag tror att det finns vissa nivåer man måste komma över Har man inte kommit över dem ligger man och
balanserar så att säga Men nu funkar det när vi tagit oss över den kritiska nivån säger han
Men den totala vinsten varierar lite grand från år till år
Bland annat beroende på att turneringen vissa år tvingas göra större investeringar
– Nu kommer vi till exempel köpa 15 000 nya madrasser för deltagarna att ligga på Det blir en
jättesumma som går direkt på resultatet så att säga Vinsten beror mycket på vilka olika
investeringsnivåer vi haft de olika åren säger Dennis Andersson
Han tillägger
– Men det är klart att vi totalt sett över tid måste gå med vinst annars kan vi inte hålla på med det
Pengarna använder BK Häcken till att driva klubben på alla nivåer
Men att göra turneringen ännu större än i dag är svårt då smärtgränsen för antalet lag är uppnådd –
Man ska inte bara ha planer skolor och hotell man ska också speltekniskt på en vecka hinna med
matcherna utan att det blir för många varje dag Många av åldrarna ligger på sitt max säger Dennis
Andersson
Gothia cup 2019 Här är stjärnorna som spelat Gothia cup Expressen för 1 dag sedan Mängder av
blivande världsspelare har som små spelat Gothia cup i Göteborg Andrea
Pirlo Kosovare Asllani och Xabi Alonso är bara några
Gothia Innebandy Cup – Internationell innebandyturnering för ungdomar

Gothia Innebandy Cup är en av världens största och mest internationella innebandyturneringar Varje år
deltar över 450 lag från 68 nationer och det spelas mer
Biljetter till GOTHIA CUP INVIGNING Evenemang & datum
Köp biljetter till GOTHIA CUP INVIGNING på Ticketmasterse 20 lör 0830 Gamla Ullevi GöteborgGothia
Cup finaler lördagBiljettsläpp 20190720 0800
Livestream Gothia Cup
Tillsammans med vår Main Partner SKF kan vi erbjuda alla matcher live utan Under Gothia Cup 2019
kommer vi sända från följande planer Grimbo 1 Grimbo
Våra liverapporteringar Gothia Cup
Upptäck våraTjänster Våra liverapporteringar Gothia Cup har marknadens kanske mest avancerade
Dessutom rapporteras alla mål från samtliga matcher live
Gothia Innebandy Cup – Internationell innebandyturnering för ungdomar gothiainnebandycupse
Gothia Innebandy Cup är en av världens största och mest internationella innebandyturneringar Varje år
deltar över 450 lag från 68 nationer och det spelas mer
Gothia Cup 2019 Live Streaming Home Facebook
Översätt den här sidan
Gothia Cup 2019 Live Streaming The Gothia Cup in Gothenburg Sweden is a fantastic football tournament
and a great opportunity for young boys and girls
2019LivETVIZLEGothia Cup 2019 Titta på live STREAMING
Video för gothia cup 2019 Live▶ 829 för 15 timmar sedan
Överfört av Canjeero Media
@#$2019LivETVIZLEGothia Cup 2019 Titta på live STREAMING TV LIEN GRATUIT VOIR
Gothia Cup YouTube
Översätt den här sidan
Gothia Cup is the worlds largest youth soccer tournament with over 1700 teams from 70 nations
participating every Registration for Gothia Cup 2019 is open!
Gothia Cup 2019 Stuvsta IF F04 SolidSport
Översätt den här sidan

3 videos & livestreams categorized under Gothia Cup 2019 including Stuvsta IF Selånger FK Stuvsta IF
Selånger FK LIVE 17 Jul Gothia Cup 2019
Gothia Cup 2019 Live Streaming on Twitter Gothia Cup 2019 Live
Video för gothia cup 2019 Live▶
Gothia Cup 2019 Live Streaming · @CupGothia Gothia Innebandy Cup is the worlds largest and
Gothia Cup 2019 Live Streaming on Twitter Livestream Gothia Cup Översätt den här sidan för 1
dag sedan Gothia Cup 2019 Live Streaming · @CupGothia Gothia Innebandy Cup is the worlds
largest and most international floorball event Joined July

