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Everyone’s a winner when hosting events in Denmark. 
Volunteers, spectators, businesses and politicians  
all come together to empower your world class event. 
Everyone plays on your team to take it to a higher level.

When you place your event in Denmark, you’re bringing 
it to a vibrant atmosphere served by a wealth of trust- 
worthy and experienced partners. Together we’ll make 
your event a winner.

HOSTING 
WINNERS
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Sport Event Denmark tog i 2015 hul på en helt ny æra, idet det 

var første år, hvor vi via den politiske stemmeaftale var sikret 

permanentgørelse. 

Ikke mindre end 38 events blev i 2015 afviklet med støtte fra 

Sport Event Denmark. Det har medført stor travlhed på det 

lille Brøndby-kontor, hvor Sport Event Denmark har til huse, 

men også rundt om i Danmark og i udlandet, hvor Sport 

Event Denmark har deltaget i en lang række møder, presse- 

og markedsføringsindsatser samt lobby-aktiviteter for at sikre 

nye events til Danmark. Den udenlandske turismeomsætning 

afledt af events støttet af Sport Event Denmark i 2015 har ge-

nereret knap 200 mio. kr. 

I alt er der desuden sikret 8 nye events til afvikling i Danmark 

i årene fremover, herunder EM svømning 2017 i den nye mul-

tiarena i København, Royal Arena, EM badminton 2017 i Kol-

ding og fire officielle triatlon-VM’er samlet i en triatlonfestival 

på Fyn i 2018. Endvidere er der iværksat budkampagner på 

yderligere 5 events, som endnu ikke er afgjort.

Den danske indsats baserer sig på den unikke model, hvor 

arbejdet foregår i et strategisk partnerskab i ”eventtrekanten” 

med Sport Event Denmark, værtsbyer og specialforbund og/

eller andre sportslige organisationer. Alle parter bidrager med 

et stort stykke arbejde fra både frivillige og ansatte i de man-

ge medvirkende organisationer. Alene skønnes det, at godt 

8.000 frivillige samlet har lagt ca. 170.000 timer i eventafvik-

ling i 2015.

Internationalt set har de mange afholdte samt hvervede 

VM’er over de seneste år placeret Danmark på en fornem top-

placering som nr. 14 på det engelsk medie- og analysefirma 

Sportcal’s opgørelse over verdens førende sportseventnatio-

ner. Desuden ligger Danmark nu nummer 10 på listen over 

førende sporteventnationer i verden de kommende 5 år. Pla-

ceringerne er med til at positionere Danmark i eliten af værter 

for internationale sportsevents.

 

På de følgende sider kan du læse mere om arbejdet med til-

trækning og planlægning af sportsevents.

God læselyst!

 TRAVLHED PÅ 
KONTORET OG 
UDE I VERDEN

Lars Lundov

Direktør

Lars Krarup

Formand
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Fremtidige events, sikret til Danmark i 2015
• Yacht Racing Forum, Aarhus 2017

• EM kortbane i 2017, København

• VM i orientering for masters 2018, Nordsjælland  

og København

• EM badminton 2017, Kolding

• LEN Europa Cup 2017, åbent vand svømning 2015, 

København

• ITU Multisport Festival 2018 – 4 VM’er i forskellige 

triatlon discipliner, Odense, Middelfart og Svendborg

• EM herrer håndbold U-20 2016, Kolding

• NBA 3X Denmark 2016, Odense

Budkampagner påbegyndt i 2015 med senere tildeling
• Tour de France Start 2019+

• VM orientering 2020, urban, sprint

• ISA World Stand Up Paddle and Paddleboard 

Championship 2017 - Copencold Hawaii 

• ETU EM triatlon 2017, langdistance

• UCI cykelpakke 2018+

Budkampagner i 2015, som ikke blev tildelt Danmark
• EM idrætsgymnastik 2017

• 2018 VM Mountainbike Orientering

• Giro d’Italia-start 2016

38 SPORTSEVENTS
 I HELE DANMARK
Hele 38 events blev afviklet landet over i 2015 med støtte fra Sport Event Denmark. Den samlede udenlandske turismeomsæt-

ning (uden billetsalg) er estimeret til knap 200 mio. kr., godt hjulpet på vej af henholdsvis VM kvindehåndbold, VM trampolin og 

tumbling, World Cup sprint i kano og kajak, VM bueskydning, Made in Denmark – Europa Tour Golf og VM landevejscykling for 

amatører, som alle bidrog væsentligt til omsætningen. Samlet set har godt 8.000 frivillige på landsplan lagt knap 170.000 timer 

i de 38 events og dermed været en helt uvurderlig hjælp.

Nye events til Danmark
I løbet af året blev der også afgivet budt på nye events til Danmark. I alt 8 events er tildelt Danmark i 2015, mens 3 blev tildelt til 

konkurrenter. Desuden er 5 bud sat i søen, som endnu afventer beslutning om tildeling. 

29

31

36 
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Events i Danmark i 2015, støttet af Sport Event Denmark
1. EM standarddans professionelle, 

København
2. ICF Sprint Committee Meeting, 

København
3. EM latin (sportsdans), Aarhus
4. EM squash hold, Herning
5. Copenhagen Gran Fondo (cykling), 

København og Helsingør
6. Made in Denmark Challenge Tour Golf, 

København
7. World Cup Sprint kano og kajak, 

Bagsværd
8. EM Bowling for herrer, Aalborg
9. Swoop Challenge (faldskærm),  

København og Herning
10. Challenge Denmark (triatlon),  

Herning og Billund
11. FIBA 3x3 Challenger (basketball),  

København
12. Hærvejsløbet (cykling, løb, march), 

Viborg

13. VM i Nacra 17-klassen, Aarhus
14. EM i Laser/Laser Radial, Aarhus
15. EM i 470 Jolle (sejlsport), Aarhus
16. VM i matchrace for kvinder, 

Middelfart
17. Melges 24 World Championship 

(sejlsport), Middelfart
18. Copenhagen Skateboard Open,  

København
19. VM i bueskydning, København
20. Generation Handball, Viborg
21. NBA 3X Denmark (basketball), Odense
22. Made in Denmark - Golf European Tour,    

Himmerland
23. YETI Adventure Challenge, Silkeborg
24. Christiansborg Rundt inkl. LEN Cup 

(åbent vand svømning), København
25. Waterz - IFCA Junior & Youth Freestyle 

Wave World Championships, 
Hvide Sande og Ringkøbing Fjord 

26. VM landevejscykling for amatører,  
Hobro og Aalborg

27. Tour de Gudenå, Silkeborg og Randers
28. Copenhagen Halfmarathon, København
29. Cold Hawaii PWA World Cup 

windsurfing, Klitmøller
30. WADA Executive Committee Meeting,  

København
31. EM i karate, Holstebro
32. Yonex Denmark Open BWF World 

Superseries Premier (badminton),  
Odense

33. EM Parabordtennis, Vejle
34. Play the Game Conference, Aarhus
35. ISCA MOVE Congress, København
36. EM curling m/k, Esbjerg
37. VM trampolin og tumbling, Odense
38. VM kvindehåndbold, 

Herning, Frederikshavn, Kolding og 
Næstved

København

Aarhus

Aalborg

Herning
Helsingør

Bagsværd

Billund

Viborg

Middelfart
Odense

Himmerland

Silkeborg

Hvide Sande
Ringkøbing Fjord

Hobro

Randers

Klitmøller

Holstebro

Esbjerg Kolding

Næstved

Frederikshavn
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Med en mangeårig indsats på den in-

ternationale sportsscene står Sport 

Event Denmark og Danmark i dag med 

et stærkt brand som sporteventdestina-

tion. Internationale rettighedshavere, 

konsulenter samt konkurrerende event-

destinationer ser Danmark som en so-

lid og troværdig eventarrangør.

Nye teknologiske løsninger og kreative 

initiativer i forbindelse med afvikling af 

events i Danmark over de senere år har 

ført til, at Danmark har indplaceret sig i 

feltet for innovation og nytænkning.  

Internationale markedstendenser
På det samlede sporteventmarked er 

der en tendes til, at udbuddet af inter-

nationale events stiger. Inden for de en-

kelte idrætsgrene ses et stigende udbud 

af events, hvor fx verdensmesterskabet 

afholdes oftere, og hvor disse supple-

res med World Cup stævner. Særligt ses 

også et stigende udbud i multisport-

events.

 

Hvor der over de seneste 10 år har væ-

ret en stærk konkurrence på markedet 

fra bl.a. Gulf-lande som Qatar og De 

Forenede Arabiske Emirater samt Rus-

land, Azabjadjan og lande i Centralasi-

en, ser det ud til, at bl.a. faldende olie-

priser gør, at denne konkurrence daler 

over de kommende år. Til gengæld har 

USA meldt sig tydeligere på banen i 

forhold til at gå efter VM-arrangemen-

ter. Senest er VM landevejscykling 2015 

afholdt i Richmond/Virginia, ligesom 

VM atletik 2021 er blevet tildelt Oregon. 

Udviklingen forventes at fortsætte, pri-

mært med baggrund i USA’s forsøg på 

at tiltrække OL 2024 til Los Angeles. 

Den danske model bliver kopieret, 
mens Danmark fortsætter opad
I et internationalt billede er den danske 

organisationsmodel på sporteventom-

rådet unik og opnår stor beundring, 

fordi den samler de danske sportevent-

aktører under ét, og på en og samme 

tid sikrer offentlig finansiering, værtsby-

opbakning og sportslig forankring. 

En udfordring for den danske konkur-

rencesituation er, at flere lande forsøger 

at kopiere modellen. Senest har Nor-

ge taget initiativ til at etablere ”Sport 

Event Norge”. Men Danmark har en 

solid føring. De mange afholdte samt 

sikrede VM’er over de seneste år, pla-

cerer Danmark på fornemme globale 

topplacering er i det engelske medie- og 

analysefirma Sportcal’s opgørelser over 

verdens førende sportseventnationer. 

Disse analyser er med til at positionere 

Danmark i eliten af værter for interna-

tionale sportsevents. Danmark ligger 

således nummer 10 på den seneste 

liste over førende sporteventnationer i 

verden de kommende 5 år. 

Den danske eventlyst blomstrer
I Danmark er appetitten på at afholde 

store sportsevents øget markant over 

de seneste år, både blandt specialfor-

bund, og i særdeleshed blandt danske 

byer, som ser et stort potentiale i at bru-

ge events som løftestang for by- og er-

hvervsudvikling, branding mv. Det ska-

ber et ambitiøst sporteventmiljø, som 

giver god energi og fremdrift og bygger 

på en god balance mellem konkurrence 

og samarbejde blandt de danske værts-

byer. Med Sport Event Denmark som 

omdrejningspunkt mellem byer og spe-

cialforbund, og en omfattende indsats 

for at skabe et internationalt netværk, 

har Danmark en stærk og effektiv for-

retningsmodel.

DANMARK PÅ DEN 
INTERNATIONALE 
SPORTEVENTSCENE
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Flere lande kan se, hvor stor succes Sport Event Denmark 

har, og de begynder at kopiere dem. At være vært for sto-

re begivenheder er blevet vigtigt for byer og regeringer, og 

flere organisationer bliver involveret i buddene omkring 

sportsevents.

Mike Laflin, direktør, Sportcal

Top 10 sportsnationer 2015-2020

RANK + / - NATION

1 +2 USA

2 - Canada

3 -2 Rusland

4 - England

5 - Brasilien

6 - Japan

7 - Korea

8 +1 Tyskland

9 -1 Kina

10 +4 Danmark

Kilde: Sportcal Research

De to danske eliteudøvere: Svømme-

ren Christian Rasmussen og sejleren 

Sarah Gunni lagde ansigt til Sport 

Event Denmarks internationale 

markedsføringskampagne i 2015. 

Kampagnens slogan Hosting Win-

ners slår fast, at alle er vindere, når 

en sportevent afvikles i Danmark.

Når Aarhus i 2018 lægger farvand og by til VM i sejlsport i alle olympiske 

sejlsportsdiscipliner, har byen en ambition om, at begivenheden  – udover 

sportslige oplevelser i verdensklasse – skal bidrage til vækst i turisme, om-

sætning og arbejdspladser. En international sportsevent skaber muligheder 

for nye samarbejder på tværs af sektorer som erhverv, uddannelse og kultur. 

Events medvirker til at profilere Aarhus og regionens prioriteringer og styr-

kepositioner indenfor f.eks. gastronomi, vind, fashion og maritime erhverv. 

Herudover kan vi med VM i sejlsport vise hele den nye bydel Aarhus Ø frem, 

når de mange aktuelle byggerier og infrastrukturen er på plads. Eventen bliver 

dermed et udstillingsvindue for hele det nye Aarhus.

Jørn Sønderkjær Christensen, eventchef, Aarhus Events
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623 bueskytter fra 96 nationer, 1.097 

kampe og to danske medaljer. VM i 

bueskydning i København blev ikke 

bare det største nogensinde. Verdens-

mesterskabet blev også en triumf for 

de danske compound skytter og Køben-

havn som sporteventby.

Buen blev spændt til det yderste og 

mere end 55.688 pile sendt afsted mod 

skiven under VM i bueskydning i Kø-

benhavn. 

Christiansborg Slotsplads dannede en 

ikonisk ramme for finalerne i weekend-

en, hvor verdens bedste bueskytter i 

bagende sol kæmpede om VM-medal-

jer.

Alle billetter til finalerne var solgt på 

førstedagen af VM, og de mange tilsku-

ere kunne lørdag se Danmarks com-

pound-drenge i form af Stephan Han-

sen, Martin Damsbo og Patrick Laursen 

vinde en flot bronzemedalje.

Senere på dagen var stemningen elek-

trisk, da unge Stephan Hansen igen 

trådte ind på scenen og skød sig til sin 

første VM-guldmedalje som senior, blot 

to måneder efter, at han havde sikret 

sig ungdomsverdensmesterskabet. En 

præstation, som ingen tidligere har be-

gået.

Det internationale bueforbunds gene-

ralsekretær, Tom Dielen, var ude med 

stor anerkendelse af VM i København 

lørdag eftermiddag, da danske Stephan 

Hansen vandt guld i compound.

VM i bueskydning i København høstede 

desuden mange roser fra de kommen-

de OL-værter i Rio og Tokyo, som var på 

inspirationstur.

Eventen i tal
• 349 officials

• 210 frivillige fra 6 lande

•  1.000 meter banner

•  31.200 flasker vand

•  1.097 matcher

•  55.688 pile

•  10 sæt medaljer

VM BUESKYDNING
24. JULI – 2. AUGUST, KØBENHAVN

Today was an historic day for archery in a beautiful and unique location in the heart 

of Copenhagen. Not only did Denmark get its world champion on home soil in 

Stephan Hansen but the sold-out seats were full of a loud Danish crowd to see him 

do it – and the event was live on national TV2 and across the world.

It was a day of historic firsts. We had a first world individual medal for India, a 

first world crown for Iran and a first compound world championship gold medal for 

Korea - and a first archery broadcast featuring a helicopter camera!

Tom Dielen, generalsekretær, World Archery
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Åbent vand svømning er i stor udvikling 

både i Danmark og internationalt.

For første gang nogen sinde blev der i 

august 2015 afviklet Europa Cup i den 

olympiske 10 kilometer distance i Kø-

benhavns kanaler i forbindelse med 

motionseventen Christiansborg Rundt, 

hvor knap 3.300 motionister deltog.

Firmahold, familiehold, klubhold mv. 

stillede med svømmere, der hver svøm-

mede ca. 500 meter af ruten, mens 

andre rundede den 2.000 m lange rute 

startende ved Den sorte Diamant. Ru-

ten fortsatte videre under Knippelsbro, 

forbi Børsen, Højbro Plads og Gammel 

Strand, Frederiksholm Kanal og retur til 

Den sorte Diamant. 

De mange motionister rundede såle-

des den spektakulære rute i hjertet af 

København, inden Europas hurtigste 

åbentvandsvømmere tog turen fem 

gange og dermed dystede på den olym-

piske 10km-distance. 

Eventen blev afviklet af Dansk Svøm-

meunion i samarbejde med Sport Event 

Denmark og Københavns Kommune.

Deltagere og LEN var vilde med 
eventen 
Både Dansk Svømme Union og det 

europæiske svømmeforbund, LEN, var 

overordentligt tilfredse med det danske 

set up og håber på flere kombinations-

events i åbent vand i fremtiden i hjertet 

af København.

I forbindelse med eventen blev der la-

vet en undersøgelse, som viste, at hele 

98,9 % af deltagerne var ”rigtig godt” 

eller ”godt” tilfreds med eventafviklin-

gen. 98,7 % af deltagerne vil anbefale 

eventen til andre og 97,8 % overvejer at 

deltage igen i 2016.

Eventen i tal
3.300 svømmere, heraf 28 svømmere 

fra 10 nationer i Europa Cuppen

Sportsligt på 10K-distancen
Herrer: 

1. Matej Kozubek, CZE 

2. Rob Muffels, GER 

3. Pepijn Smits, NED

Damer: 

1. Svenja Zihsler, GER 

2. Sarah Bosslet, GER

3. Finnia Wunram, GER

Danske placeringer: 

Nr. 10 Laust Moesgaard 

(Viborg Svømmeklub)

Nr. 12 Magnus Andersen

(Roskilde Svømning)

Do it again! You have a fantastic set-

ting here in Copenhagen with a course 

not seen anywhere else in Europe. The 

spec tators were amazing and the volun-

teers also. The coaches and swimmers 

tell me that they had a great experience. 

So, let us be part of it again.

Rolf Ingold, repræsentant for det 
europæiske svømmeforbund, LEN

Thank you very much! It was really  

great! Nex time I will come and bring 

some friends from Austria!

Motionsdeltager fra Østrig

TRYGFONDEN
 CHRISTIANSBORG
 RUNDT29. AUGUST, KØBENHAVN
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TrygFonden 

Christiansborg 
Rundt 2016 

afvikles 27. augustSe copenhagenswim.com

Foto: Jesper Westley
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Danmark har gennem mange år marke-

ret sig som cykeleventnation med store 

eliteevents som VM landevejscykling 

2011, starten af Giro d’Italia 2012, VM 

banecykling 2010, VM BMX 2011 mv. 

Gennem de seneste tre år har cykelmo-

tionister også kørt Copenhagen Gran 

Fondo – et kvalifikationsløb til verdens-

mesterskabet for motionister. 2015 blev 

ligeledes året, hvor selve VM-finalen 

desuden blev afviklet i Hobro og Aal-

borg. 

Mere end 2.000 ryttere fra 47 nation-

er deltog i VM-finalen, hvilket gjorde 

mesters kabet til det største både i for-

hold til antal deltagere og antal deltag-

ende nationer til dato. Tidligere på året 

havde 1.651 deltagere - heraf 559 fra 24 

forskellige lande - deltaget i Copenha-

gen Gran Fondo i København/Helsin-

gør.

Både ryttere, frivillige og tilskuere kom 

med stor ros til begge arrangementer, 

men særligt ved VM-finalen var de helt 

store smil fremme.

VM i tal
• 2.054 deltagere, heraf ca. 250 dan-

ske

• 47 deltagende nationer

• 450 frivillige

Copenhagen Gran Fondo i tal
• 1.651 deltagere, heraf 1.092 danske

• 24 deltagende nationer

• 250 frivillige

 
Sportsligt
3 danske verdensmestre: 

Janni Bormann: 

Kvinder 50-54

Jørgen Emil Hansen: 

Enkeltstart (Hobro) Mænd +70

 

Karen Hviid Christensen:

Samlet start (Aalborg) Kvinder 50-54

VM LANDEVEJS-
CYKLING FOR  
AMATØRER 
3.-6. SEPTEMBER AALBORG & HOBRO

Det er det første Master-VM jeg er med til. Mit indtryk er rigtig godt. God or ga-

nisering, gode rammer, mange tilskuere og et flot løb på en meget fin rute. Jeg 

har set mange glade mennesker, og med mere end 2.000 ryttere er det meget flot 

sportsligt afviklet. Løbet har haft den hårdhed og kvalitet, som et VM skal have. 

Harald Tiedemann, præsident for Norges Cykleforbund, ansvarlig for VM 
landevejscykling 2017 i Bergen og UCI-repræsentant

Det var fantastisk. Alle steder var der 

mennesker til at vise vej, til at suppor-

tere på så mange måder. Tak til jer alle. 

Det har været så stort at deltage ved det 

her Amatør-VM.

Hollandsk deltager,  Marti Valks, 
udtalte efter løbet til TV2 Nord, 
der sendte mere end 5 timers live 
transmission fra landevejsløbene
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Foto: Uggi Kaldan
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#CPHHalf Ambassadører for Copenhagen Half promo-

verede løbet op til og under #ChristianEriksen og #Ru-

fusGifford

#TrainLIkeAChamp: En utraditionel kampagne, som 

adresserede alle træningsinteresserede, og samtidigt 

promoverede World Cup i kajaksprint.

Videndeling og eventudvikling: Netværksmøder med fag-
ligt indhold og Idrættens Event Uddannelse er blevet fast 
inventar på Sport Event Denmarks handlingsplan. I 2015 
deltog i alt knap 100 personer fra specialforbund, kom-
muner og sportsorganisationer. 

Aarhus varmer op til VM Sejlsport 2018 - alle olympiske 
klasser - med 3 sejlevents hen over sommeren. Vand, 
vind og eventset-up testes #worldsailing2018 og 
#sporteventDK 
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VM Halvmaraton vinder Sport Turism Digital Award ved 

European Sport Turism Sumit i Irland. Tillykke til #DAF 

#KBH og #SEDK

#WaterZ Ny vandsportsfestival i Ringkøbing Fjord med bl.a. U20 VM i windsurfing. Det er 360° oplevelse af himmel og hav.

Storytelling: #MiDGolf #SK500 Søren Kjeldsens 
500-Europatour-jubilæum fejret af tilskuerne på hul 16 
ved Made in Denmark Golf 2015.
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I efterårsferien kæmpede Europas bed-

ste bordtennisspillere med handicap 

om EM-medaljer i hjertet af Vejle. Det 

blev en turnering, der satte helt nye 

standarder for afviklingen af mesterska-

ber i international parabordtennis.

Vejle markerede sig ugen igennem som 

en sporteventby i verdensklasse. Byen, 

der vil være handicapidrættens hoved-

stad i Danmark, markerede EM-ugen 

med alt fra teaterforestillinger til banne-

re i gågaden, mens åbningsceremonien 

tog deltagerlandene med til Kongernes 

Jelling.

I spritnye Spektrum Vejle var 282 spille-

re fra 31 nationer ugen igennem i akti-

on, og otte danskere var med til at give 

hjemmepublikummet en stor oplevelse. 

Peter Rosenmeier førte an i den danske 

medaljejagt, og EM-arenaen var fyldt til 

bristepunktet, da han tabte til verdens-

mesteren og rivalen Alvaro Valera fra 

Spanien i singlefinalen i klasse 6. Senere 

på ugen fik den 31-årige dansker revan-

 EM PARA-
 BORDTENNIS
12. – 18. OKTOBER, VEJLE

Det er helt vildt fantastisk. Det er det her, vi har arbejdet på det sidste halvandet år, 

og det føles så godt at nå målet. Nu skal det fejres! 

Peter Rosenmeier efter sejren i double med Michal Spicker Jensen

che, da han sammen med Michal Spick-

er Jensen vandt guld i holdturneringen.

For første gang nogensinde til et mester-

skab i parabordtennis, var det muligt at 

se samtlige kampe livestreamet. Det 

unikke tilbud udnyttede fans på tværs af 

hele Europa – mere end 150.000 gange 

i alt.

I kulissen arbejdede over 400 frivillige 

tilsammen over 2.000 timer med at give 

spillere, publikum og presse det bedste 

EM i parabordtennis til dato. Særligt en 

række lokale idrætsforeninger var en 

væsentlig årsag til, at missionen lykke-

des til fulde.

Eventen i tal
• 600 spillere, trænere og officials

• 400 frivillige

• 3.000 m2 bordtennisgulv

• 1.444 bordtennisbolde af mærket 

G40+

• 36 bordtennisborde

• 20 medaljesæt i singleturneringen

• 16 medaljesæt i holdturneringen

Sportsligt
Holdturnering

Guld: Peter Rosenmeier og Michal 

Spicker Jensen, DK

Sølv: Karabardak og Wetherill, GBR

Individuelt

Guld: Alvaro VALERA, ESP

Sølv: Peter Rosenmeier, DK

Individuelt

Guld: Natalia Partyka, POL

Sølv: Sophie Walløe, DK
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Der var OL-billetter på spil ved VM i 

trampolin, DMT og tumbling i Oden-

se. Trampolin er OL-disciplin, og det 

var første mulighed for atleterne for 

at sikre sig en OL-kvalifikation, hvilket 

betød at mesterskabet havde stor me-

diebevågenhed både nationalt og in-

ternationalt. Hans Kongelige Højhed 

og IOC-medlem Kronprins Frederik 

besøgte mesterskabet, støttede de dan-

ske atleter og var med til at overrække 

medaljer.

Disciplinen DMT står for ‘dobbelt mini 

trampolin’. Her udfører gymnasten en 

kombination af to spring efter hinanden 

på trampolinen. Ved tumbling dyster 

atleterne i fem eller otte spring i streg 

på en 25 meter lang fiberbane. Trampo-

lin-disciplinen består af to øvelser af ti 

spring i træk. Gymnasterne konkurrerer 

i hold, såvel synkront som individuelt.

Selvom det ikke blev til danske OL-bil-

letter, skrev danskerne sig ind i historie-

bøgerne ved at have gymnaster med i to 

discipliner i finalerne. I en næsten ud-

solgt Sparekasse Fyn Arena, var gymna-

sterne omgivet af et særdeles begejstret 

og medlevende publikum. Aldrig før er 

et mesterskab på dansk jord i trampo-

lin, tumbling og DMT blevet gennem-

ført i så fantastisk en kulisse.

Tumbleren Anders Wesch opnåede sin 

anden VM-finale i karrieren. Det er kun 

lykkedes to andre danskere nogensinde 

at kvalificere sig til en VM-finale. 

Danmark skrev også historie ved for 

første gang at have danskere med i 

den hæsblæsende disciplin dobbelt mi-

ni-trampolin. Efter kvalifikationen stod 

det klart, at tre af de fire danskere, nem-

lig Emil Mortensen, Martin Frederiksen 

og Oliver Kew fra Gymnastikhøjskolen i 

Ollerup, havde kvalificeret sig til de ef-

tertragtede finaler. 

Kampen om OL-pladser i de olympiske 

discipliner i trampolin for mænd og 

kvinder, blev indledt ved VM i Odense. 

De otte springere fra finalerne gik di-

rekte til OL i Rio. De sidste otte pladser 

findes ved et test-event i Rio. 

Eventen i tal
• 900 deltagere, herunder gymnaster, 

ledere og trænere, staff mv. 

• 440 frivillige

• Solgte billetter: Total 6.989

• Antal medieakkrediterede: 90

VM TRAMPOLIN, 
 DMT OG TUMBLING
21.-29. NOVEMBER, ODENSE

Med vores skærpede eventstrategi er Fyn i 2015 rykket et godt stykke på vejen mod målet om at blive ”an island of events” med 

stort internationalt format. Vi har indstillet sigtekornet på de events, der understøtter vores fynske styrkepositioner, og vi har i 

årets løb vist, at vi er i stand til at være vært for såvel store deltagertunge events som events med stor international opmærksom-

hed. VM i trampolin og Davis Cup-landskampen mellem Danmark og Spanien, er gode eksempler på det. Samtidig har vi udvik-

let yderligere på vores erhvervsaktivering – særligt i forbindelse med Yonex Denmark Open i badminton, hvor arbejdet begynder 

at vise resultater, som lokale virksomheder kan mærke på bundlinjen. Og sidst men ikke mindst har vi med tiltrækningen af ITU 

Multisport Festival i triatlon 2018 vist, at vi som ø ofte har flere strenge at spille på end de værtsbyer, vi konkurrerer med rundt 

om i verden. Det er et rigtigt stærkt signal, vi kan sende internationalt, når vi står sammen på Fyn – og når Fyn står sammen med 

Sport Event Denmark og de aktuelle specialforbund.

Jane Jegind, næstformand i Sport Event Fyn og rådmand for By og Kultur i Odense
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Ikke færre end 1.200 frivillige gav en 

hånd med under mesterskabet. Den 

store frivillige indsats spillede en af-

gørende rolle for, at værtskabet kunne 

gennemføres og sikre sig et eftermæle 

af venlighed og professionalisme. 

VM i kvindehåndbold blev afviklet i 

Herning, Næstved, Kolding og Frede-

rikshavn. Værtsbyerne havde op til slut-

runden varmet op med byudsmykning 

i lyserødt, som var eventens signatur-

farve. 

Ud over den lyserøde farve var der også 

lagt kræfter i at skabe en unik, kreativ 

og feminin ramme for mesterskabet. 

Det kom til udtryk i bodypaintede spille-

re på plakater, bybannere og i hallerne. 

Alle arenaer var rigtigt godt besøgt, og 

stemningen var i top. 

Det danske hold spillede i Jyske Bank 

Boxen i Herning, og trak fulde huse. 

Der var således udsolgt til stort set alle 

de danske kampe, hvilket betød over 

11.000 tilskuere til hver kamp.

VM 2015 kom i kølvandet på både da-

mernes EM i 2010, dame-U19 EM i 

2013 og herrernes EM 2014. Disse me-

sterskaber udgør ydermere fundament-

et for de kommende års mesterskaber: 

Herrernes VM 2019, der arrangeres 

sammen med Tyskland, og damernes 

EM 2020, der arrangeres sammen med 

Norge. 

Det faktum, at Danmark gennem en 

lang årrække har været vært for store, 

håndboldslutrunder betyder, at der nu 

står en stærk organisation bag mester-

skaberne, som kan trække på erfaring-

erne fra de tidligere slutrunder. 

I forbindelse med afviklingen af VM’et 

blev der også afviklet et internationalt 

udviklingsseminar, World Handball Fo-

rum for nationer, som ikke har en så 

stærk håndboldtradition. Dette semi-

nar blev afviklet i samarbejde med det 

tyske håndboldforbund og forventes at 

blive afviklet i forbindelse med de kom-

mende slutrunder. 

 

Runde tal fra VM 
•  150.000 tilskuere besøgte VM

• 850 pressefolk var akkrediteret

• 1.200 frivillige arbejdede under VM

• 42.000 er det anslåede antal frivillig-

timer brugt på VM

• 1,975 mio. seere fulgte VM-kvartfina-

len mellem Danmark og Rumænien

Sportsligt
Guld: Norge

Sølv: Holland

Bronze: Rumænien

Danmark nr. 6

 VM KVINDE-
 HÅNDBOLD
5.-20. DECEMBER, HERNING, KOLDING, 
NÆSTVED OG FREDERIKSHAVN

Vi har efterhånden stor erfaring i at af-

holde mesterskaber i Danmark. Man-

ge af vores folk var endda med, da vi 

havde damernes mesterskaber i 1999 

og 2002. Jeg er derfor både som hånd-

boldformand og formand for organisa-

tionskomiteen glad for og stolt over, at 

vi samler så meget erfaring og dermed 

er i stand til at løfte niveauet fra mester-

skab til mesterskab. Det er en suveræn 

styrke.

Per Bertelsen, formand, DHF
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Danmark bliver vært for bl.a. fire VM’er 

i triatlon i 2018 og EM i svømning (kort-

bane) 2017. Det blev afgjort i 2015. 

ITU Multisport Festival 2018
De fire VM’er er et nyt koncept, som 

det internationale triatlonforbund, ITU, 

fremadrettet vil gennemføre under tit-

len Multisport Festival. De to første ud-

gaver af denne Multisportfestival blev 

i 2015 tildelt til henholdsvis Canada i 

2017 og Danmark i 2018. 

Den danske vision i 2018 er en ”Week of 

Peaks” på Fyn med store VM-resultater, 

store publikumsoplevelser og masser 

af involvering af deltagerne i de mange 

sideevents for både bredde og elite. 

Fakta
• Fire VM’er på en uge: VM i duatlon, 

VM i cross triatlon, VM i aquatlon og 

VM på lang distance

• Sted: Fyn – Odense, Middelfart og 

Svendborg

• Arrangører: Dansk Triatlon Forbund, 

Sport Event Denmark og Sport Event 

Fyn

• Modkandidater: Polen, Japan og Ca-

nada

• I 2014 var der i alt 2.107 deltagere i 

de 4 VM’er, som blev afviklet forskel-

lige steder rundt omkring i verden

 NYE EVENTS I 
2017 & 2018

Multisport Festivallen er 

en innovativ idé, som gi-

ver multisportsatleter mu-

lighed for at konkurrere i 

flere forskellige VM-kon-

kurrencer. Indtil nu har age 

group-atleter ofte været 

nødt til at prioritere et me-

sterskab frem for et andet. 

Nu vil de være i stand til 

at kombinere begge op-

levelser i én familievenlig 

og spektakulær VM-uge. 

Danmark præsenterede et 

fremragende bud, og jeg 

er slet ikke i tvivl om, at de 

vil afholde en fænomenal 

festival.

ITU præsident og 
IOC-medlem Marisol 
Casado efter tildelingen

 ITU 
MULTI SPORT 
 FESTIVAL

2017

The bid of Fyn - Denmark to host:
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EM i svømning 2017
Oven på succesen med afholdelse af 

EM kortbane i 2013 kan Dansk Svøm-

meunion nu se frem til at blive vært 

igen i 2017, denne gang for det første 

store sportsmesterskab i den nye mul-

tiarena i København, Royal Arena. Med 

et budmateriale, der slog de to mod-

kandidater med flere banelængder, blev 

Danmark for anden gang tildelt et stort, 

internationalt svømmemesterskab. 

Buddet var udformet som et svøm-

mebassin, hvori det skriftlige bud lå. 

Indholdsmæssigt slog Danmark på, at 

vi har erfaring fra 2013, lysten og ikke 

mindst evnerne til at sætte nye stand-

arder for mesterskabet.

Fakta
• Danmark bliver vært for europame-

sterskaberne på kortbane 2017

• Eventen skal afholdes i Royal Arena, 

København

• Det danske bud er udarbejdet i sam-

arbejde mellem Dansk Svømmeun-

ion, Sport Event Denmark og Won-

derful Copenhagen

• Danmark var i konkurrence med Po-

len og Italien om eventen

• Det er anden gang, at værtskabet for 

et EM kortbane går til Danmark. Før-

ste gang var i december 2013, hvor 

eventen blev gennemført i samar-

bejde med Sport Event Denmark og 

Herning Kommune

Vi lever stadig højt på den svømmefest, 

vi leverede i Herning i 2013. Og tanken 

om, at vi nu igen får mulighed for at byde 

vores svømmere og hele SvømmeDan-

mark på et internationalt mesterskab på 

hjemmebane, er en kæmpe glæde. Med 

erfaringerne fra 2013 i bagagen føler vi os 

godt rustede til at tage fat på opgaven. 

Vi ved, at det er et stort arbejde at løfte 

en sådan event, men vi ved samtidig, 

hvor mange plusser der følger med ved 

at tage en sådan værtsrolle på sig. Også 

i forhold til det internationale aspekt er 

det vigtigt med et sådant værtskab, hvor 

vi atter får mulighed for at markere os 

som en stærk svømmenation. Så der er 

masser af gode grunde til, at vi glæder 

os til at trække i EM-arbejdstøjet.

Direktør i Dansk Svømmeunion, 
Pia Holmen



24 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2015

Resultatopgørelse

t.kr.

Regnskab 

2015

Budget 

2015

Regnskab 

2014

Indtægter

Tilskud fra Kulturministeriet 23.624 23.000 20.000

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 0 0 5.000

Tilskud vedr. Sportskonsortiet 834 600 660

Indtægter fra partnerskaber 227 0 144

Diverse indtægter 74 0 8

Udbytter m.v., investeringsforeningsbeviser 110 225 78

Renteindtægter 0 0 20

Indtægter i alt 24.869 23.825 25.910

Omkostninger

Direkte arrangementsstøtte 17.710 18.000 16.145

Indirekte arrangementsstøtte 1.714 1.750 1.703

Markedsføring/kommunikation 2.078 2.050 1.788

Bestyrelsen 601 750 521

Internationale/nationale relationer, udvikling og administration 3.424 3.650 3.331

Omkostninger i alt 25.527 26.200 23.488

Årets resultat -658 -2.375 2.422

Forslag til resultatdisponering
Overført til kapitalkonto -658 -2.375 1.331

-658 -2.375 1.331



25Balance
t.kr. 2015 2014

AKTIVER

Anlægsaktiver

It-udstyr 22 50

Anlægsaktiver i alt 22 50

t.kr. 2015 2014

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavende fra Danmarks Idrætsforbund 0 5.000

Tilgodehavende fra Kulturministeriet 20.000 26.000

Tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelser 81 0

Andre tilgodehavender 115 100

Periodeafgrænsningsposter, forudbetalte omkostninger 222 237

Tilgodehavende i alt 20.418 31.337

Investeringsforeningsbeviser 2.602 2.726

Likvide beholdninger 8.995 568

Omsætningsaktiver i alt 32.015 34.631

AKTIVER I ALT 32.037 34.681

PASSIVER

Egenkapital

Kapitalkonto:

Primo 6.254 3.753

Urealiseret kurstab/kursgevinster på investeringsbeviser -124 79

Overført fra årets resultat -658 2.422

Ultimo 5.472 6.254

Pulje til hvervetilskud, gennemførelsestilskud og underskudsgarantier 3.373 2.291

Egenkapital i alt 8.845 8.545

Hensættelser

Hensættelse, Multiarena Vest 0 3.500

Hensættelse til underskudsgarantier 1.838 700

Hensættelse til hvervebevillinger 1.307 1.665

Hensættelse til gennemførelsestilskud 17.890 18.623

Hensættelser i alt 21.035 24.488

Gældsforpligtelser

Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund 462 426

Skyldige omkostninger vedr. Sportskonsortiet 949 594

Leverandører af varer og tjenesteydelser 200 65

Anden gæld 546 563

Gældsforpligtelser i alt 2.157 1.648

PASSIVER I ALT 32.037 34.681



26  NY BESTYRELSE
I forlængelse af vedtagelsen af den politiske stemmeaftale om idræt (december 2014), som sikrede Sport Event Den-

mark permanentgørelse, udpegede daværende kulturminister Marianne Jelved en ny bestyrelse for Sport Event Denmark:  

Bestyrelsen per 1. januar 2015
Lars Krarup, formand (genudpeget for 4 år)

Lars Sandahl Sørensen, næstformand (genudpeget for 2 år)

H.C. Østerby (udpeget for 4 år)

Karoline Prien Kjeldsen (udpeget for 2 år)

Dorte Vibjerg (udpeget for 4 år på indstilling fra DIF)

Torben Frølich (udpeget for 2 år på indstilling fra DIF, DGI og DFIF)

ADMINISTRATION 
Lars Lundov, direktør

Hanne Sejer, souschef

Eline Andersen, senior kommunikationskonsulent

Frederik Munk, senior eventkonsulent

Judy Jacobsen, senior eventkonsulent

Udgivet af: Sport Event Denmark

Layout og tryk: Formegon ApS

Fotos: Lars Møller, hvor ikke andet er angivet

Oplag: 300 stk
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Everyone’s a winner when hosting events in Denmark. 
Volunteers, spectators, businesses and politicians  
all come together to empower your world class event. 
Everyone plays on your team to take it to a higher level.

When you place your event in Denmark, you’re bringing 
it to a vibrant atmosphere served by a wealth of trust- 
worthy and experienced partners. Together we’ll make 
your event a winner.

HOSTING 
WINNERS



Sport Event Denmark

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Telefon 43 26 21 00

info@sporteventdenmark.com

www. sporteventdenmark.com


