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Idrættens 

Eventmanagement 
Uddannelse 



 Mediebilledet ændrer sig radikalt 

 Deltagere, udøvere og publikum skal 
inddrages på helt nye måder 

 Oplevelser er ikke blot oplevelser 

 Sport og idræt skal bevæge sig ud af sin 
komfortzone 



 Digitaliseringen ændrer adfærden 

 Old media taber terræn 

 Vilkårene for traditionel kommunikation 
ændrer sig radikalt 

 De sociale medier stormer frem 



 







 Mulighed for at bruge de nye medier proaktivt  

 En ny form for kommunikation, synlighed og 
transparens 



 Fokus på autenticiteten – de autentiske værdier 

 Udfordring: Celebritykulturen – drømmen om 
berømmelse 

 De kommende generationer er ved at miste 
disse værdier 



 

 

Folk er ikke kendte 
for deres præstationer 

– de er kendte for 
at være kendte 



Antallet af reality-shows er eksploderet: 
 

• Paradise Hotel 
• Singleliv 

• For Lækker Til Love 
• De Unge Mødre 
• Helvedes Køkken 

• ...og mange, mange flere 
 



Berømmelsen imødekommer 
med andre ord individets  

frygt for blot at 
være én i mængden  



”Almindelige” 
mennesker 
dominerer 

mediefladerne 



Det store paradigmeskift: 

Dem, der før var ”på”, 

var dem, der kunne noget 

 

De nye stjerner er: 

•  Publikum 

•  Borgerne 

•  Seerne 



Der skal kort sagt 
kæmpes, hvis 
de autentiske 

værdier skal bevares 



Vi er en del af et oplevelsessamfund, 
og katalysatoren er især 

de nye medier 



Ring 3:  
Oplevelser i det øvrige erhvervsliv 

Ring 2: Oplevelseserhverv 

Forlystelsesparker, events, 
m.v. 

Sport & fritid 

Natteliv og gastronomi 
Overnatninger & 
turistbureauer 

Ring 1: Kreative erhverv 

Musik 
Film Arkitektur 

Reklame Design 
Kunst 

Medier Journalistik Bøger 



Oplevelsessamfundet 

Velstandsstigning 
Informations- 

og kommunikationsteknologi 

Forbrugermønstre 



De fem led i en virksomheds værdikæde, 

hvor oplevelser kan bruges som værdiskaber 

Oplevelser 



Motivation for at arbejde 

med oplevelser 

• Bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere: 43% 
• Mersalg / øget omsætning: 41% 

• Fastholde kunder: 28% 
• Fastholde eksisterende kunder 28% 

• Øget kundetilfredshed: 27% 
• Et stærkere brand: 17% 



Vil virksomheden i højere grad 

anvende oplevelser om 3-5 år? 



 Hav en intelligent eventstrategi, som resulterer 
i intelligente events 

 Skab signaturevents 

 Fokuser på tematiserede begivenheder 

 Kort sagt: Brug events strategisk 



 Skal have lokal forankring 

 Skal skabe blivende værdier 

 Skal brande holdet/klubben/byen/regionen 
ud over egne grænser 



Hvordan det var engang: 

 

|---Projekt---| 

 

Kort før og efter 



Pre-physical Post-physical 

Physical 



Pre-physical 

Post-physical 

Physical 



Kort sagt:  

Man skal være på hele tiden 

– 24/7, 365 dage om året! 



 Den kreative event 

 Den kommercielle event  

 Den ene er ikke bedre end den anden 
– men man skal vælge enten den 
ene eller den anden 





Open source 

 Medskabelse 

 Åbenhed 

 Involvering 

 Co-creation før, under og efter eventen 



Unik 

 Jo mere enestående, jo bedre 

 Kendte elementer sat sammen på en ny måde 

 Skal ikke kunne gentages 



Uforudsigelig 

 Uventede elementer 

 Hvad sker der, når…? 

 Uforudsigelighed via den store grad af 
publikumsinvolvering 

 



Crossover 

 Mellem genrer 

 Mellem medier 

 Mellem det digitale og det fysiske 

 



Meningsfuld 

 Stærke værdier, formål eller meninger bag 

 Den skal ”ville noget mere” 

 Indbygget CSR 

 Kan støtte en god sag 

 



Autentisk 

 Værdierne skal være autentiske 

 Eventen skal være det, den giver sig ud for at 
være 

 Handler også om det visuelle 

 



Transparent 

 Ingen skjulte dagsordener 

 Hvem arrangerer eventen – og hvorfor? 

 Transparens i ledelsesstruktur, kommunikation 
og værdigrundlag 

 



Anti-kommerciel 

 Hovedfokus må ikke være at tjene penge 

 Kommunikation af et klart anti-kommercielt 
budskab 

 Evt. gratis deltagelse eller donation af 
overskud til et vigtigt formål 

 



Intimitet/nærhed 

 Lille og banebrydende 

 Indbygget modvilje mod at blive for stor 

 Less is more 

 Skal understrege det autentiske og eksklusive 

 





Unik 

 Finder sted én gang 

 Kan ikke gentages 

 Stort element af ”eneste” eller ”første” gang 

 Nye indfaldsvinkler 



Historisk 

 Eventen skal være reelt historisk 

 En milepæl 

 Skelsættende – helst i samfundsmæssig 
betydning 



Uforudsigelig 

 Noget, der vækker nysgerrigheden 

 Noget, man ikke har set før 

 Man skal føle sig sikker på, at oplevelsen bliver 
noget særligt 



Forudsigelig 

 Eventen må ikke være for uforudsigelig 

 Publikum er ofte konservativt og 
tryghedssøgende 

 Den skal kunne vurderes på forhånd 



Star quality 

 Store stjerner – om muligt 

 Sikrer gennemslagskraft og stor mediedækning 

 Tiltrækker sponsorer 



Publikumsinvolverende 

 Kan kommentere på eller deltage i eventen 

 Ofte ikke tilfredse med blot at ”være til stede” 

 Deciderede afstemninger – f.eks. om den 
bedste udøver i en kamp; det flotteste mål; den 
største præstation osv. 



Historiefortællende 

 Fokus på storytelling – ”den gode historie” 

 Nødvendigt for at få mediernes 
opmærksomhed 

 Aktualitet er ikke nok 

 Nichehistorier, der underbygger den 
overordnede storytelling 



Medievenlig 

 Få medierne til selv at interessere sig for 
eventen 

 Skal kunne generere omtale – så man ikke 
behøver købe (så meget) annonceplads 

 Historien skal kunne fortælles på så mange 
platforme som muligt 

 Fokus på hovedbudskabet – på eventens 
storytelling 



Identitetsskabende 

 Skal styrke publikums egenopfattelse 

 Deltagelse som en demonstration af ens 
personlighedsprofil 

 Selviscenesættelse – på individniveau, men 
også for f.eks. organisationer, byer og regioner 



Du er, hvad du gør, 
handler og kommunikerer 
– det skaber dit brand, 

din profil, din synlighed 



MEGA / GLOBAL 
 

NICHE / LOKAL 
 

Vigtige trends: 



Vigtige trends: 
 

• Site-specific 
• Netværk og relationer 

• Fællesskab – community: 
’To be part of the same Values and Ideas’ 

• Live 



Du defineres af dine aktiviteter 
- såvel de digitale som de fysiske 



Events defineres af 
de fysiske og digitale sideevents 

HOVED-
EVENT 

FYSISK 

FYSISK 

DIGI-
TAL 

DIGI-
TAL 

DIGI-
TAL 

FYSISK 



 Altafgørende, at de rette ressourcer og 
kompetencer er til rådighed 

 Både ift. selve eventen, sideevents og 
kommunikationen 

 Ét er, hvad man ønsker at gøre – noget andet 
er, hvad man har ressourcer til 



 Hvis der skal bruges frivillige kræfter, skal de 
organiseres 

 Et konkret framework for de frivillige er 
påkrævet, hvis man skal have det optimale ud 
af dem 

 Skal være meningsfuldt for de frivillige 



 Overvej mulighederne for samarbejder 

 Identificér relevante, meningsfulde 
samarbejdspartnere 

 Mediepartnere, tjenesteydelser, 
kommunikation osv. 

 

 



 Hvordan kan man tænke elementer af kunst og 
kultur ind? 

 Hvordan kan man skabe unikke sideevents og 
delelementer i sine idrætsbegivenheder? 



Kunstnerisk udsmykning af basketballbane 



Løbesightseeing 



Basket og parkour møder dans og street art på Enghavevej 



Museets Twitter-bestyrer skiftede logoet ud for at støtte det lokale 
baseballhold – og skabte masser af positiv opmærksomhed: 
"I know the graphic design team will kill me, but Go Giants" 



 De sociale medier kan bruges strategisk 

 Optakt og efterspil 

 Nye måder at præsentere sig selv og sine 
begivenheder på 

 Mulighed for at skabe merværdi for deltagere, 
publikum og udøvere 

 Man kan bryde ud af de traditionelle rum 



Twitter: 
Kommunikation på 140 tegn ad 
gangen – mere end 200 mio. 
brugere 

Facebook: 
Verdens største sociale netværk 
med mere end 1 mia. brugere 

YouTube: 
Nettets primære videotjenste – 
mere end 800 mio. brugere 



Vimeo: 
Nettets luksus-videotjeneste 
– mere end 8 mio. brugere 

Tumblr: 
Blogging i sin simpleste, 
mest brugervenlige form 
– 96 mio. blogs 

Instagram: 
Fotodelingstjeneste – særligt 
udviklet til smartphones – 
mere end 100 mio. brugere 



I løbet af 1 minut bliver der: 
• delt omkring 700.000 ting på Facebook 

• uploadet 60 timers video på YouTube 

• sendt mere end 100.000 tweets 

• delt over 3.600 fotos på Instragram 

• downloadet omkring 50.000 apps fra App Store 

• postet omkring 30.000 blogposts på Tumblr 



I Danmark har vi 
over 3 mio. Facebook-brugere – 
den højeste brugerfrekvens i verden 





BOTTOM-UP 

IMAGE 
PROFIL BRANDING 

SKABES 



Fodbold-flashmob. Set 39.000 gange. 



Harlem Shake midt under en kamp. Set 7,7 mio. gange. 



Dansk racerkører med over 80.000 followers på Twitter – ytrer 
sig om hvad som helst – også uden for motorsportens verden 



Fodboldstjerne fra PSV Eindhoven. Over 18.000 følgere. 
Dialog med sine fans. Konkurrencer – udlodder f.eks. 

fodboldstøvler. 
Spørger: ”Hvordan skal jeg fejre min næste scoring?” 



KLUB / 
ORGANI-
SATION / 

VIRK-
SOMHED 



Egen tv-station. Egen app. Online fanklubfordele. 
Journalistisk indhold. Over 29.000 fans på Facebook. 



Et væld af videoer. Masser af journalistisk indhold. 
Integration med de sociale platforme. Blogs. 

NBA Pulse – de mest omtalte spillere. 



En events forretningsudvikling handler ikke kun om 
hovedbegivenheden 
 
 Catering 
 Hospitality 
 Faciliteter 
 Coffee-to-go 
 VIP-treatment 
 Konkurrencer 
 Merchandise 
 
Tænk på folks behov før, 
under og efter eventen 

EVENT 


