
           
          
 
 

 

• NENT Group förvärvar exklusiva nordiska medierättigheter till Barclays FA Women’s 
Super League, Frauen-Bundesliga och Division 1 Féminine 

• Ligorna hemvist för nordiska stjärnspelare och flera av Europas bästa spelare 

• Varje år visar NENT Group mer än 50 000 timmar direktsänd sport i världsklass 
 
Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledande streamingföretag, har 
förvärvat de exklusiva nordiska medierättigheterna till damfotbollsligorna i England, 
Tyskland och Frankrike. Över 100 matcher kommer att direktsändas varje år fram till 2022 
på NENT Groups streamingtjänst Viaplay och utvalda matcher kommer även sändas på 
NENT Groups fri-TV-kanaler. Dessutom har NENT Group säkrat de nordiska rättigheterna 
till två kommande EM-kvalmatcher, en för det svenska och en för det norska 
damlandslaget. 
 
Barclays FA Women’s Super League, Frauen-Bundesliga och Division 1 Féminine rankas av 
UEFA som Europas tre bästa damfotbollsligor och innehåller storlag som Arsenal, 
Manchester City, Liverpool, 1. FFC Frankfurt, VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain och 
Olympique Lyonnais. Ligorna är även hemvist för nordiska stjärnor så som 2018 års Ballon 
d’Or-vinnare Ada Hegerberg, Pernille Harder, Adelina Engman, Hedvig Lindahl och 
Magdalena Eriksson. 
 
Minst 50 matcher från FA Women’s Super League och upp till 60 matcher från Frauen-
Bundesliga kommer att visas av NENT Group varje säsong fram till 2022 samt 22 matcher 
från Division 1 Féminine varje säsong fram till 2021. Dessutom visar NENT Group 
nästkommande två upplagor av den franska cupfinalen och den franska supercupfinalen 
samt upp till fyra hemmamatcher för Olympique Lyonnais under 2019/20 UEFA Women’s 
Champions League. 
 
Nästa månads spektakulära premiärhelg av 2019/20 FA Women’s Super League sparkas 
igång med Manchesterderbyt den 7 september (Manchester City – Manchester United) följt 
av två Londonderbyn den 8 september (Chelsea – Tottenham Hotspur och regerande 
mästarna Arsenal – West Ham). 
 
NENT Group direktsänder även det svenska damlandslagets kommande EM-kvalmatch mot 
Lettland den 3 september och det norska damlandslagets kommande EM-kvalmatch mot 
Vitryssland den 4 oktober. 
 
Anders Jensen, VD och koncernchef, NENT Group: “NENT Groups förvärv av de här 
rättigheterna är ledarskap i ordets rätta bemärkelse. För första gången någonsin kommer 



           
          
 
 
tittare kunna streama Europas tre största damfotbollsligor på en enda plattform som en del 
av Viaplays enastående sporterbjudande. Det här är ett viktigt steg i strävan att öka det 
kommersiella värdet av damfotbollen, locka nya fans och inspirera alla unga spelare att följa 
sina drömmar.” 
 
Pernille Harder, VfL Wolfsburg och 2017/18 UEFA Women’s Player of the Year: “Det är ett 
stort steg framåt för damfotbollens utveckling att ett väletablerat mediebolag som Nordic 
Entertainment Group nu väljer att visa den allra främsta damfotbollen från Tyskland, 
Frankrike och England. Det är ett historiskt drag som jag är övertygad om kommer att gynna 
samtliga kvinnliga fotbollsspelare runt om i Europa.” 
 
Kim Mikkelsen, NENT Group Head of Sport: “Damfotbollen är på väg in i en ny era efter 
sommarens fotbolls-VM som lockade över en miljard tittare världen över. När det kommer 
till fotboll finns det ingen som slår NENT Group på fingrarna – som sportens nordiska hem 
levererar vi vecka ut och vecka in sändningar i världsklass från de absolut bästa ligorna. Våra 
tittare kan nu se fram emot fler än 100 nya direktsända matcher varje säsong från ett 
spännande utbud av damfotbollsligor som kan stoltsera med de allra bästa spelarna och 
flera nordiska superstjärnor.” 
 
NENT Group för miljontals fans närmare sporterna de älskar – varje skott, varje mål, varje 
touchdown, varje putt, varje slag, varje varv, varje gång. NENT Group visar varje år mer än 
50 000 timmar direktsänd sport i världsklass på sina streamingtjänster och TV-kanaler, 
inklusive ishockey från NHL och KHL, fotboll från UEFA Champions League, Premier League, 
Bundesliga och Ligue 1, Formel 1, IndyCar, amerikansk fotboll från NFL, boxning, UFC, 
tennis, basket, handboll och golf. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av 
underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, 
TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för 
mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik 
och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq 
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Nicholas Smith, Acting Head of Public Relations; +46 73 699 26 
95) 
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 

mailto:press@nentgroup.com
mailto:investors@nentgroup.com
https://www.flickr.com/photos/nentgroup


           
          
 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
För att läsa NENT Groups integritetspolicy, klicka här 

http://www.nentgroup.com/
http://www.facebook.com/nentgroup
http://www.twitter.com/nent_group
https://www.linkedin.com/company/nent_group
http://www.instagram.com/nentgroup
https://www.nentgroup.com/site-services/privacy-policy

