


Her kan du se Zlatan Ibrahimovic. 

Han er fodbold-spiller. Han er fra Sve-rige.  

Hans far kom-mer fra Bos-ni-en. Hans mor  

kom-mer fra Kro-a-ti-en.  

Da Zla-tan var 10 år ville han spille fodbold. 

Han spil-le-de i en klub, som hedder FBK Balkan.  

I den klub var mange børn fra Bos-ni-en,  

Kro-a-ti-en og Ser-bi-en.  



Skriv dit svar 

 

Zlatan er fra ___________________________ 

 

Hans mor er fra _________________________ 

 

Hans far er fra _________________________ 

 

Da han var ________ år, ville han spille  

_______________________ 

 

Hans klub hed __________________________ 





Zlatan kom snart til en bed-re klub. 

Først kom han til Malmø FF, som var en svensk klub. 

Så kom han til Ajax, som er en klub i Holland.  

Zlatan fik mange penge for at spille fodbold i Ajax. 

Zlatan fik 85 millioner kroner for at spille i Ajax. 

Han scorede 16 mål i sin før-ste sæ-son i Ajax. 

Zlatan var med til at vinde to mes-ter-ska-ber for 

Ajax. 

Men så ville han skifte klub igen. 



Skriv svar 

 

Zlatan kom til at spille for _________________________ 

 

Ajax er en klub i ________________________________ 

 

Zlatan fik _________ millioner for at spille i Ajax. 

 

Zlatan scorede ________ mål i første sæson i Ajax 

 

Zlatan var med til at vinde to _______________________ 

 

 



 



Zlatan har spillet i I-ta-li-en. I Ju-ven-tus og i Inter. 

Han var glad for at spil-le i Inter. 

Da Zlatan var barn, var han fan af fodbold. 

Da Zlatan var barn, var han fan af Inter. 

Zlatan var glad for at spille i den klub, han var fan af 

som barn. 

Zlatan vandt et mester-skab med Inter. 

I 2009 skif-te-de Zlatan klub. 

Han skif-te-de til Bar-ce-lona. 

Zlatan skul-le spille med Messi. 

 



Skriv svar. 

 

Zlatan har spillet i _____________________________. 

Der spillede han i to klubber.  

 

De hed ______________________ og _______________ 

 

Zlatan var glad for at spille i ________________________ 

 

Zlatan var fan af _________________, da han var barn. 

 

I 2009 skif-te-de Zlatan klub til ____________________. 

 

Her skulle Zlatan spille med ________________________ 



____________________

____________________

____________________

____________________

____________________



Her kan du se Lionel Messi. 

Han er født i Ar-gen-ti-na.  

Han spil-ler for Bar-ce-lo-na. Han spiller også for 

Ar-gen-ti-nas lands-hold. 

Da Messi var 5 år ville han spille fodbold i en klub. 

Han ville spille i sin fars klub. Den klub hed 

Gran-do-li. Da Messi var 13 år, kom han på  

fodboldskole i Bar-ce-lo-na. 

Lionel Messi har altid spil-let i Bar-ce-lona. 

Han har spillet mere end 350 kampe for Barcelona 

 



Skriv svar 

 

Du kan se ______________________________________ 

 

Han er født i ___________________________________ 

 

Da han var ______ år ville han spille i sin ___________ klub 

 

Da han var _______ år kom til på ________________skole 

i Barcelona. 

 

Han har spillet mere end ___________ kampe for Barcelona 

 

 



 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 



Lionel Messi er en af ver-dens bedste  

fodboldspillere. 

Han har vun-det man-ge po-ka-ler og me-dal-jer. 

Han har vundet det spanske mes-ter-skab 7 gange 

med Barcelona. 

Han har vundet Cham-pions Lea-gue 4 gange med 

Barcelona. 

Han har vundet OL-guld med Argentina. 

I 2012 scorede Messi 91 mål for Barcelona. Det er 

en re-kord. Ingen andre har sco-ret så mange mål i 

en sæson for sin klub. 



Skriv svar 

Messi har vundet mange ______________________ 

 

Messi har vundet det spanske mesterskab ____ gange. 

 

Messi har vundet Champions League _______ gange. 

 

Messi har en rekord. Han har scoret ________ mål i 

en sæson.  

 





  



Her kan du se Christiano Ronaldo. 

Ronaldo er født i Por-tu-gal.  

Han spiller i nu Real Madrid. Det ligger i Spanien. 

Ronaldo er en meget dyg-tig fodbold-spiller.  

Han er an-gri-ber og skal score mange mål. 

Christiano Ronaldo har nummer 7 på sin trøje. 

Da han var 15 blev han ope-re-ret i hjer-tet. Alle 

var bange for, at han ikke kunne spille fodbold 

mere. Men Ronaldo ville spille. 14 dage efter sin 

ope-ra-tion, var Ronaldo igen til træ-ning. 

 



Skriv svar 

Du kan se ________________________________. 

 

Han er født i _____________________________ 

 

Han spiller nu for __________________________ 

 

Da han var 15 blev han opereret i _______________ 

 

Han kunne træne _______ dage efter sin operation. 

 



 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 



____________________

____________________

____________________

____________________

____________________



Christiano Ronaldo kom til England. Han kom til 

Manchester United. I Manchester United skulle 

Ronaldo spille med trøje nummer 7.  

Kun de aller-bedste spil-le-re måtte spille med 

trøje nummer 7. Ronaldo ville gerne spille med 

trøje nummer 28. Men træ-ne-ren sagde nej.  

Ronaldo måtte spille godt. Han måtte være den 

bedste. For når man spiller med trøje nummer 7 

må man være den bedste.  

 



Skriv svar 

Christiano Ronaldo har spillet i __________________ 

 

Ronaldo spillede med trøje nummer ____________ 

 

Ronalde måtte være den _____________________. 

 

Kun den ___________________ måtte spille med 

trøje nummer 7. 

 



 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 




