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Løb for livet Jan Bartram Hent PDF I "Løb for livet" ser tidligere landsholdsspiller Jan Bartram tilbage på sin
10 år lange karriere i dansk og udenlandsk fodbold. Han beretter om livet på og udenfor banen, om bagsiden

af medaljen og om de problemer, der kan opstå, når karrieren slutter.

Jan Bartram (f. 1962) er en dansk fodboldspiller, som spillede for det danske landshold i perioden 1985-1991.
Det blev til 32 landskampe og fem mål. Han har derudover spillet for AGF, Brøndby IF, Bayer Uerdingen og

Glasgow Rangers og været sportschef i AGF.

"Jan Bartrams bog er den bedste fodboldbog, jeg nogensinde har læst. Jan Bartram graver flere spadestik
dybere under fodboldtilværelsens glamourøse overflade, og er ikke bange for at fortælle alt, hvad han har på

hjerte. Og han har meget på hjerte." – Lars Bøgeskov, Politiken

"Bartram måtte nødvendigvis til tasterne på et tidspunkt, og resultatet er blevet en aldeles glimrende og til
tider tankevækkende bog om dette de særligt udvalgtes mærkværdige ungdomsliv, der med Bartrams ord er

en slags leven livet baglæns." – Jakob Kvist, Berlingske Tidende

"Beretninger om medaljens bagside kan man næsten ikke få nok af, og Bartrams er både velskrevet og meget
mere end en fodboldbog." – Niels Idskov, Tips-Bladet

"Bogen er spækket med spændende beretninger om episoder på banen og bag kulisserne, fortalt skarpt og ofte
med et glimt i øjet af Jan Bartram, der opnåede 32 landskampe i sin ti år lange karriere som professionel …

bogen er både tankevækkende, nuanceret og underholdende læsning, som også animerer til andre end
fodboldentusiaster. Godt gået, Bartram." – Aalborg Stiftstidende
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