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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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I 2016 blev de olympiske lege afviklet i Brasilien, syv år  

efter værtskabet blev givet til Rio ved IOC Session & Olympic  

Congress i København i 2009.

 

I vores eventkalender for 2016 er der ikke mange VM’er eller 

EM’er. Det skyldes især, at det er et OL-år, men også, at Sport 

Event Denmark i en periode frem mod 2015 ikke kunne byde på 

så mange events grundet usikkerhed om organisationens frem-

tid. Fra og med 2015, hvor Sport Event Denmark blev permanent- 

gjort, har der derimod været tryk på budaktiviteten for at sikre 

fremtidige events til landet. 

Med en exceptionel successrate på 100% på afgivne bud i 2016 

blev der sikret flere end 10 nye events til afvikling i Danmark i 

årene fremover, herunder 2016 World Cup Finale i bueskydning i 

Odense, 2017 EM mellemdistance (triatlon) i Herning, 2017 EM 

landevejscykling i Herning, 2017 EM i sportsdans i København, 

2019 VM Cross (atletik) i Aarhus, 2020 VM i Orienteringsløb 

sprint i Trekantsområdet og ikke mindst det prestigefyldte top-

møde, SportAccord Convention 2017 i Aarhus.

Endvidere er der iværksat budkampagner på en række yder-

ligere events. Nogle er endnu ikke afgjorte, som f.eks. Tour 

de France Grand Depart 2020/21. Andre blev afgjort primo 

2017 og til Danmarks fordel, som f.eks. VM i cyklecross 2019 i 

Bogense, VM i kano/kajak 2021 på Bagsværd Sø og VM kvinde- 

håndbold 2023 sammen med Norge og Sverige.

27 events blev i 2016 afviklet med støtte fra Sport Event Den-

mark. De mange bud og events har betydet travlhed i Sport 

Event Denmark, de involverede værtsbyer, specialforbund og/

eller andre sportslige organisationer. Alle parter bidrager med 

et stort stykke arbejde fra både frivillige og ansatte i de mange 

medvirkende organisationer. Alene skønnes det, at godt 6.500 

frivillige samlet har lagt ca. 117.000 timer i eventafvikling i 2016. 

Den udenlandske turismeomsætning genereret af events støt-

tet af Sport Event Denmark i 2016 andrager knap 100 mio. kr. 

Sport Event Denmark har også deltaget i en lang række mø-

der, presse- og markedsføringsindsatser samt lobby-aktiviteter 

nationalt og internationalt for at sikre nye events til Danmark. 

Internationalt set har de mange afholdte samt sikrede VM’er 

over de seneste år fastholdt Danmark i top 15 på det engelsk 

medie- og analysefirma Sportcal’s opgørelse over verdens 

førende sportseventnationer. Listen gøres op på baggrund af 

vundne og afviklede internationale mesterskaber i en periode 

på 7 år tilbage i tiden og 7 år frem. 

I den seneste analyse (april 2017) rykker Danmark én plads op 

og nu ligger nr. 14. Øverst på listen ligger lande som USA (1), 

Storbritannien (2), Rusland (3), Kina (4), Canada (5). Danmark 

ligger foran bl.a. Holland (15), Sverige (18) og Norge (22).  En 

prognose frem mod 2024 placerer Danmark på en 6. plads. 

På de følgende sider kan du læse mere om arbejdet med  

tiltrækning og planlægning af internationale sportevents.

God læselyst!

FRA KØBENHAVN 
TIL RIO

Lars Lundov

Direktør

Lars Krarup

Formand
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Events tildelt Danmark i 2016
• 2016 World Cup Finale, bueskydning, Odense

• 2016 Europa Cup, åbent-vand-svømning, København

• 2016 World Cup, slalom windsurf (afvikles som en del af 

Waterz 2016), Hvide Sande

• 2017 Sportaccord Convention, Aarhus

• 2017 EM triatlon, halvdistance, Herning

• 2017 EM 10-dans, København

• 2017 VM Stand Up Paddle, København+Thisted

• 2017 EM landevejscykling, Herning

• 2019 VM mountainbike Orientering, Viborg

• 2019 VM cross (atletik), Aarhus 

• 2020 VM orienteringsløb, sprint/urban, Trekantsområdet

Tabte bud i 2016
• Ingen

Bud, der blev arbejdet med i 2016, 
hvor værtsby/land endnu ikke er besluttet
• 2020/21 Grand Depart - Tour de France-start, 

København m.fl. 

• 2021 VM Mountainbike Marathon, Haderslev

Bud, der blev arbejdet med i 2016,  
hvor beslutning først er sket i 2017
• 2021 VM i kano/kajak, sprint, tillige med 

2020 World Cup, Bagsværd Sø 

 Tildelt marts 2017

• 2019 VM cykelcross, tillige med 2018  

World Cup, Nordfyn/Bogense

 Tildelt januar 2017

• 2023 VM håndbold kvinder, joint  

bid med Norge og Sverige

 Tildelt januar 2017

• 2018+ Yonex Denmark Open, Premier  

Super Series, badminton, Odense

 Tildelt marts 2017

    SPORTEVENTS
 I HELE DANMARK

4
27
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Events i Danmark i 2016, støttet af Sport Event Denmark
1. VM standard for amatører og VM 

standard for professionelle - Aarhus
2. Yonex Denmark Open - Premier Super 

Series (badminton) - Odense
3. World Cup finale (bueskydning) 2016 - 

Odense
4. Cold Hawaii PWA World Cup 

Windsurfing - Klitmøller
5. CPH Half (halvmaraton) - København
6. Tour de Gudenå - Silkeborg-Randers
7. VM roning for masters - Bagsværd Sø
8. Waterz – PWA World Windsurfing Tour 

Slalom Ringkøbing og Hvide Sande
9. Christiansborg Rundt inkl. LEN 

Europa Cup (åbent vand svømning) - 
København

10. Made in Denmark - European Tour Golf 
- Himmerland

11. VM dragesejlads - Hornbæk
12. CPH Open (skateboard) - København
13. EM matchrace (m)  - Troense
14. Generation Handball - Viborg
15. U20 EM i herrehåndbold - Kolding
16. Swoop Challenge World Series 

(faldskærm) - København
17. ORC International World Championship 

(sejlsport)- København
18. Ungdoms-VM i Finnjolle - Aarhus

19. Made in Denmark Challenge Tour Golf 
- Aalborg

20. Challenge Denmark (triatlon)- Billund-
Herning

21. FIM Speedway Grand Prix  - Horsens
22. NBA 3x streetbasket - Odense
23. Odense Horse Festival - Odense
24. EM Powerman (duatlon) - København
25. VM bænkpres, masters - Rødby
26. VM ishockey, kvinder, division 1 - 

Aalborg
27. EM 10 dans - København

København

Aarhus

Aalborg

Herning
Hornbæk

Bagsværd

Billund

Viborg

Middelfart
Odense

Troense

Himmerland

Silkeborg

Hvide Sande
Ringkøbing Fjord

Randers

Klitmøller

Kolding

Rødby

5, 9, 12, 16, 17, 24, 27

1, 18
20

11

7

19, 26

20

15

2, 3, 22, 23

13

10

6
8

6

4

Horsens 21

15

25
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I 2016 har Sport Event Denmark og 

Danmark høstet frugterne af mange 

års vedholdende og markant indsats på 

den globale sportevent-arena. Igennem 

en lang årrække har vi prioriteret net-

værk og personlige relationer på tværs 

af landegrænser, og vi har knyttet bånd 

med vores vigtigste målgruppe, de inter- 

nationale sportsforbund samt øvrige 

rettighedshavere, for at skabe frugtbare 

og solide samarbejder.  

Den danske, succesfulde eventmodel 

har været på dagsordenen ved utallige 

kongresser, som direktør Lars Lundov 

har deltaget i og givet oplæg på. Det har 

skabt et stærkt momentum for Sport 

Event Denmarks eventarbejde, så vi 

har kunnet bibeholde det vedvarende 

fokus på at gøre Danmark synlig som 

sportevent-nation og destination i vore 

målgruppers bevidsthed. 

Den foreløbige kulmination på denne 

ihærdige indsats er tildelingen af ver-

dens største idrætstopmøde, Sport- 

Accord Convention, i Aarhus 2017.

Med SportAccord Convention 2017 i 

Aarhus er der skabt en særdeles stærk 

platform for fortsat at ligge i toppen 

af sportsnationer i verden, da vi med 

stærkere internationale relationer fort-

sat bygger ovenpå vores synlighed og 

tilstedeværelse i et globalt perspektiv.

Mere end 1.500 delegerede deltog i top-

mødet, herunder medlemmer af den 

olympiske komite, IOC. Igennem en hel 

uge i april blev der skabt en scene til 

at præsentere Sport Event Denmark og 

Danmark som professionel, ambitiøs 

og attraktiv partner på forbundenes 

prestige-events og til at fremvise dan-

ske værdier og kompetencer. 

INTERNATIONALE 
RELATIONER 
I DANMARK

Top 15 sportsnationer 2016-2020

RANK + / - NATION

1 - USA

2 +2 Storbritannien

3 -1 Rusland

4 +1 Kina

5 -2 Canada

6 +2 Japan

7 -1 Tyskland

8 +1 Italien

9 +1 Frankrig

10 -1 Brasilien

11 +2 Østrig

12 -1 Korea

13 -1 Spanien

14 +1 Danmark

15 -1 Holland

Kilde: Sportcal Research
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Poul-Erik Høyer og Lars Lundov ved 
offentliggørelsen af det danske vært- 

skab ved SAC 2016 i Lausanne
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Kan man skabe mere værdi og involvere 

lokale virksomheder i forbindelse med 

internationale sportevents i Danmark? 

Ja! Det har blandt andet to sportevents 

på Fyn i 2016 haft stor succes med.

Et asiatisk eksporteventyr er blevet til 

virkelighed for lokale, fynske virksom-

heder, der har fået en fod indenfor på 

det globale marked. Platformen er skabt 

gennem internationalesportevent på 

dansk grund, en tendens der har vokset 

sig større og større de seneste år. 

Bueskydning og robotteknologi
Buer og robotteknologi mødtes i regi af 

World Cup-finalen i bueskydning 2016, 

som blev afholdt i Odense. Hoved- 

sponsor for eventen var den koreanske 

bilfabrikant, Hyundai. Her kombinerede 

en delegation med repræsentanter fra 

topledelsen af Hyundai Motor Company 

det danske besøg med både at heppe 

på skytterne og at se nærmere på den 

fynske robotteknologi. 

- Sportevents er en unik måde at knytte 

også erhvervsmæssige bånd. Det 

viser Sport Event Fyns arbejde med al 

tydelighed. Det har stor værdi for hele 

Danmark, at der på den måde kan 

skabes et udstillingsvindue for de stærke 

virksomheder i den fynske robotklynge.

Erhvervs- og vækstminister Troels 
Lund Poulsen

World Cup-finalen var et sandt vinder- 

podium for specielt de koreanske skyt-

ter.  En af dem, der forlod Kongens Have 

med tungt metal om halsen var Ki Bo 

Bae fra Korea, og på tilskuertribunerne 

foran Odense Slot kunne bl.a. hendes 

landsmænd fra en af verdens største 

bilfabrikanter, Hyundai, juble over tri-

umfen. En delegation med Dr. InSung 

Chang, Director of Manufacturing Engi-

neering Research & Development Cen-

ter i Hyundai Motor Company i spidsen 

sad nemlig på første parket, da recurve- 

skytterne dystede. Dagen efter benyttede 

InSung Chang og resten af den korean-

ske delegation anledningen til at se nær-

mere på det stærke fynske robotmiljø.

Jeg er meget glad. Nu eksporterer 

vi en moderne version af den gamle 

traditionelle øl til Kina.

Jim Lyngvild

Netop denne satsning på at bruge sport- 

events som platform for erhvervsrela-

tioner kan komme til at  betyde dansk 

teknologi i den koreanske bilindustri 

om få år.

Badminton, øl og chokolade
Det tilbagevendende badmintonbrag 

Yonex Denmark Open presented by  

Danisa fungerede også i 2015 som sær-

deles frugtbar platform for erhvervs-

relationer. Her etablerede en række 

fynske virksomheder kontakt med asia-

tiske importører, og undersøgelser fore- 

taget af Sport Event Fyn viser mærkbare 

stigninger i en del af virksomhedernes 

omsætning allerede her et år efter. 

I 2016 blev asiatiske journalister med 

støtte fra Sport Event Fyn og Destination 

Fyn endnu en gang inviteret. 

De asiatiske journalister skulle følge 

både kampene på badmintonbanerne 

og få et indblik i de erhvervsrelationer, 

som eventen har været platform for. 

Journalisterne besøgte både Konnerups 

chokoladefabrik og spiste frokost hos 

den danske designer, Jim Lyngvild, i hans 

vikingeborg, hvor der bl.a. blev serveret 

dansk øl.

It’s an excellent platform, sporting 

events, for promoting the nation and 

businesses. It’s a win-win for both the 

sport and business.

Rajes Paul. Malaysia, 
 journalist, The Star

SPORTEVENTS BRUGES  
(OGSÅ) SOM PLATFORM  
FOR ERHVERVSRELATIONER
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Fynsk robotteknologi vises frem til de koreanske gæster fra Hyundai Motor  
Company, som var på besøg i forbindelse med World Cup-finalen i bueskydning.

Internationale journalister, der dækkede Yonex Denmark Open i 
badminton, på besøg hos Henrik Kornerup og hans chokoladefabrik.
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For første gang nogensinde blev to ver-

densmesterskaber i standarddans af- 

viklet i en og samme event, nemlig i Ce-

res Arena i Aarhus, hvor både de profes-

sionelle og amatørdanserne dansede tæt 

for at tage metal. Danserne blev under 

hele eventen godt akkompagneret af le-

vende musik og værterne Ulla Essendrop 

og Thomas Evers Poulsen.

De tidligere danske amatørverdens- 

mestre; Emanuel Valeri og Tania Kehlet 

stillede op i den professionelle række og 

vandt guld foran et medlevende dansk 

publikum. Der kom mange følelser i 

spil, da de umiddelbart efter medalje- 

overrækkelsen offentliggjorde, at de 

indstiller den professionelle dansekarri-

ere, men aldrig stopper med at danse.  

Et bevægende øjeblik var det også, da 

Kristina og Peter Stokkebroe i forbin- 

delse med konkurrencerne gav deres 

25-års jubilæumsshow.

I amatørrækken – som i denne sammen-

hæng er det  prestigemæssigt højest 

rangerede VM i disciplinen – deltog fra 

Danmark de firedobbelte verdensmestre 

i 10-dans; Bjørn Bitsch og Ashli William-

son. Parret sluttede på en 6. plads. Det 

andet danske og unge Aarhuspar; Dmi-

tri Kolov og Signe Busk leverede parrets 

hidtil flotteste internationale resultat og 

sluttede som nummer ti.

Foruden de to verdensmesterskaber i 

standarddans bød weekenden også på 

latin- og standardturneringer for alle al-

dersgrupper fra Junior II til Senior, med 

international deltagelse i samtlige ræk-

ker. Desuden blev publikum budt op til 

dans! En særlig dansebillet gav foruden 

adgang til konkurrencerne mulighed for 

danseundervisning ved Thomas Evers 

Poulsen og ”After Party” med live big 

band.

Fakta om eventen
• I alt 116 par deltog ved det dobbelte  

 VM, heraf 41 professionelle og 74 

 amatører

• De fem standarddanse er: Engelsk vals,  

 tango, wienervals, slowfox og quickstep 

• Ved begge VM’er blev anvendt et  

 forholdsvis nyt bedømmelsessystem,  

 udviklet af World DanceSport Federa- 

 tion. Systemet har bl.a. til formål at 

 sikre mere transparente og forståelige 

 bedømmelser, for såvel dansere som 

 publikum mv. og inkluderer bedøm- 

 melser af såvel teknisk kvalitet, koreo- 

 grafi/præsentation, partnering/evne 

 til at danse sammen som bevægelse  

 til musikken.

We seem to return to Aarhus year after 

year to have one of our most important 

world or European titles contested in this 

city of sports. The welcome we receive 

is consistently great and the enthusiasm 

that our championships generate appe-

ars on the up from one year to the next.

Lukas Hinder, præsident, det internatio-

nale danseforbund

2XVM  
STANDARDDANS
11.-13. NOVEMBER, AARHUS
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I september blev verdens største ro-

event, World Rowing Masters Regat-

ta (WRMR), afholdt på Bagsværd Sø. 

Mesterskabet, som afvikles forskellige 

steder i verden hver år, blev i år afholdt 

i Danmark fra den 8.-11. september på 

Bagsværd Sø, som er Danmarks største 

rostadion og hovedsædet for Dansk For-

ening for Rosport (DFfR).

Der deltog over 3.000 roere fra hele ver-

den: I alt 584 roklubber var repræsente-

ret fra mere end 40 lande. Til WRMR er 

distancen for alle løb 1.000 m, og der 

deltagere roere i alle aldre. 

Mastersroning er for alle roere over 27 

år. WRMR er det uofficielle verdens- 

mesterskab for mastersroere, og blandt 

deltagerne er der både tidligere OL- og 

VM-deltagere . 

Mesterskabet blev promoveret og afviklet 

under sloganet: For Better Life. Netop 

mastersroning er et godt eksempel på, 

at topsport er med til blandt andet at 

give en aktiv alderdom. 

Som protektor for dansk roning fik 

WRMR 2016 besøg af Prinsesse Bene-

dikte lørdag den 10. september. Her 

overværede hun nogle af de forskellige 

roløb og hilste på både roere, officials 

og arrangørerne. 

Mesterskabet fik i løbet af ugen også be-

søg af Idrættens Eventmanagementud-

dannelse. Holdet af eventmanagers fik 

således et enestående indblik i en lang 

række af de opgaver og udfordringer et 

hvert stort, internationalt mesterskab 

byder på. Idrættens Eventmanagement-

uddannelse er DIF og Sport Event Den-

marks tilbud til danske sporteventmana-

gers om at blive klædt på til de mange 

opgaver i relation til planlægning og 

afvikling af store, internationale sport- 

events i Danmark.

Det var Dansk Forening for Rosport i 

samarbejde med Sport Event Denmark, 

der fik WRMR 2016 til Danmark.  625 

frivillige gav en hånd med alt fra parke-

ringsvagter til bordafryddere i cafeer og 

restauranter. Bagsværd Sø summede af 

liv, glæde og international stemning. Og 

selv om rostadium er placeret midt i et 

villakvarter lykkedes det at afvikle even-

ten med en stram logistik for at skåne 

beboerne mest muligt. 

Danske resultater
Fredag

Danske hold: 9

Danske medaljer:21 

Lørdag

Danske hold: 9

Danske medaljer: 29

Søndag

Danske hold: 4

Danske medaljer: 23

31 danske hold vandt medaljer. I 
alt 94 danske medaljer

Fakta om eventen
• 3000 roere

• 584 roklubber fra 40 nationer

• 625 frivillige

WORLD ROWING 
MASTERS  
REGATTA 2016 
8.-11. SEPTEMBER, BAGSVÆRD

We need to wish a fantastic future, to this Lake. Ole Lindskov and his team made it happen, and I want to thank them very warmly, 

for this fantastic regatta. Thank you to the Danish Rowing Federation, you are the only federation I know who are in the lead of 

world rowing and also organising skill.

Patrick Rombaut, the Executive Committee Council Representative fra det internationale roforbund, FISA, til afslutningsceremonien

12
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Idrættens Event Management Uddannelse blev udbudt 

for 7. gang af Sport Event Denmark i samarbejde med 

Danmarks Idrætsforbund.  26 kursister fra specialfor-

bund, klubber kommuner og eventorganisationer deltog.  

#DIF #sporteventDK

Den danske cykelkultur, København som verdens bed-

ste cykelby og danskernes store begejstring for Tour de 

France gør Danmark til et oplagt sted at starte verdens 

største cykelløb. Danmark byder på Tour-start i 2020/21  

#TourstartDK #TDF2019@LeTour #sporteventDK

WTM Global Sport Tourism Mass Participation Event 
of the Year Award gik i 2016 til motionsløbet CPH Half  
#chphalf #IAAF #DAF#Sparta #KBH #SporteventDK
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H.K.H. Kronprinsen deltog sammen med 239 internatio-
nale sejlere i den traditionsrige drage-kapsejlads, som blev 
afvikletpå den danske riviera i Kongernes Nordsjælland. 
#DGC2016 #ilsejacobsen #SporteventDK

Europa Cuppen i åbent vand-svømning på seks kilometer 

blev afviklet med start fra Den Sorte Diamant i København. 

Svømmerne havde diamanter i armene, og det europæiske 

svømmeforbund meldte knivskarpt ud om afviklingen: En 

usleben diamant. #LEN #CPHswim #SporteventDK

EM i fodbold 2020 bliver en fest for fodbold i hele 
Danmark. På en stort anlagt kick-off-event løftede det 
europæiske fodboldforbund, UEFA, sløret for, hvordan 
slutrunden grafisk vil udspille sig i de 13 værtsbyer op 
til og under mesterskabet: Festlige farver og figurer vil 
danne bro mellem spillere, hold, tilskuere og nationer 
#EURO2020 #DBU #sporteventDK

Foto: UEFA

Foto: Henrik Hansen



16 2016 HYUNDAI  
ARCHERY WORLD 
CUP FINAL
24.-25. SEPTEMBER 2016, ODENSE

I 2009 var Danmark med til at sætte 

nye standarder for afviklingen af en  

World Cup-finale i bueskydning i Nyhavn.  

I sommeren 2015 oplevede mange et iko-

nisk VM-set-up på Christiansborg Slots-

plads. Og i september 2016 afviklede 

Bueskydning Danmark i samarbejde med 

Sport Event Fyn og Sport Event Denmark 

World Cup-finalen i Kongens Have i H.C. 

Andersens Odense. Man kunne få lyst 

til at sige, at det er en eventyrlig fortæl- 

ling om, hvordan Danmark har skabt 

et stærkt renommé i den internationale 

bueskydningsverden.

World Cup-finalen i bueskydning (com-

pound og recurve) blev afviklet Kongens 

Have i Odense tæt på H.C. Andersens 

Hus. World Cup-finalisterne skød om 

hæder og ære med Odense Slot i bag-

grunden.

Frem mod world cuppen havde de fynske 

folkeskoler skudt sig ind på sporten. 400 

fynske 5. og 6. klasses-elever varmede 

således op til 2016 Hyundai Archery  

World Cup Final ved Skolernes World 

Cup. Selve finalerne i Skolernes World 

Cup løb af stablen på træningsbanerne 

i Kongens Have om fredagen, inden de 

professionelle bueskytter overtog sce-

nen. 

Det lykkedes hverken for Maja Jager 

(verdensmester og Årets Sportsnavn 

i Danmark i 2013) eller Johan Weiss at 

stryge til tops ved World Cup-finalerne.

Fakta om eventen
• 35 skytter

• 65 frivillige

• 400 folkeskoleelever til Skolernes 

 World Cup

Vindere af den samlede world cup
• Recurve, Mænd: Brady ELLISON,  

 USA 

• Recurve, kvinder: Ki Bo Bae, Korea  

• Compound, mænd: Mike Schloesser,  

 Holland 

• Compound, kvinder: Marcella Tonioli,  

 Italien  

Congratulations and thank you to the champions that gave us another exciting finish to another fantastic year of the Hyundai 

Archery World Cup under wonderful weather conditions at the Final in King’s Gardens in Odense, Denmark. It was the perfect 

way to cap an Olympic year that saw new highs in interest in archery at the Games, and helped to capitalise on the wave of energy 

the sport received from Rio.

Odense Palace, the backdrop behind our targets, joined a long list of iconic venues used to host our international archery 

events, which has included the Eiffel Tower in Paris, the Bosphorus in Istanbul and the Zocalo in the centre of Mexico City. 

Prof Dr Ugur Erdener, præsident, det internationale bueskydningsforbund, World Archery
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Sjældent har en event favnet både  

verdenselite og den brede motionsskare, 

som CPH Half 2016 gjorde det. 

2016 var rekordernes år for den uhyre 

populære halvmaraton gennem Køben-

havn og Frederiksberg, der blot afholdtes 

for anden gang. Eventen har allerede op-

nået det Internationale Atletik Forbunds 

prestigefyldte ”Silver Label” som eneste 

motionsløb i Norden. Ikke færre end syv 

kenyanere præsterede en tid under den 

gyldne time-grænse på en rute, som stry-

ger direkte ind i toppen blandt Europas 

hurtigste 21,0975 km.

På trods af svære vindforhold for et an-

greb på verdensrekorden, gik CPH Half 

over i halvmaraton-historiebøgerne med 

på daværende tidspunkt fem tider i top 

10 over verdens hurtigste tider i 2016; 

Vindertiden sat af James Wangari, 59.07, 

er samtidigt verdens hurtigste 10 km- tid 

siden 2010.

Hertil kommer løbsrekorder for både kvin-

der og mænd, og knap 22.000 motions- 

løbere fik fornøjelsen af at tilbagelægge 

den spektakulære og livlige strækning 

gennem København og Frederiksberg, 

hvor 100.000 tilskuere heppede på de 

mange løbere. Alt i alt en sand folkefest 

i hjertet af Hovedstaden.

Fornem pris
Rekorder blev også slået målt på antallet 

af udenlandske deltagere – hele 3.600 

havde udenlandsk pas. Og så oplevede 

arrangørerne en fordobling af besøg- 

ende på eventens resultatside på www.

cphhalf.dk

Tilslutningen og afviklingen for det sto-

re motionsfelt har været så vellykket, at 

CPH Half i november 2016 blev kåret 

som bedste motionsarrangement af 

WTM Global Sport Tourism.

Arrangørerne Dansk Atletik Forbund og 

Sparta Atletik og Motion kan dermed 

bryste sig af en tilbagevendende event, 

som ser ud til at vokse sig større hvert 

år, og som stadig bærer arven fra VM 

Halvmaraton 2014 med sig

Eventen i tal
7 løbere under en time

22.000 tilmeldt

100.000 tilskuere

900 frivillige

104 forskellige lande repræsenteret

Digitalt reach > 150.000

Sportsligt
Mænd: James Mwangi 

Wangari (KEN): 59.07

Kvinder: Hiwot Gebrekidan 

Gebremaryam (ETH): 1.08.00

CPH Half var samtidigt dansk mester-

skab.

Danske mestre
Mænd: Thijs Nijhuis (Viborg AM): 1.05,57

Kvinder: Louise Langelund Batting (Aar-

hus 1900): 1.15,18 (pr)

Tillykke til alle involverede i denne fantas- 

tiske event, der er en sand løbefest gen-

nem Københavns gader. Tillykke til alle 

deltagerne, lige fra vinderne til de aller-

sidste løbere, som krydsede målstregen 

i dag. Og tillykke til arrangørerne og Kø-

benhavns indbyggere.

David Katz, løbsteknisk ekspert fra det 

internationale atletikforbund, IAAF

CPH HALF
18. SEPTEMBER, KØBENHAVN
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Foto: CPH half
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I 2019 kommer atletikkens ældste og 

fornemmeste disciplin til Aarhus: VM 

Cross Country blev tildelt Danmark i 

december 2016 efter en kort og intens 

budproces.

 

Den atypiske budproces har udgangs-

punkt i en årelang drøm i Dansk Atletik 

Forbund, DAF, om at afholde EM Cross 

Country 2019. I september 2016 nåede 

DAF, Aarhus Kommune og Sport Event 

Denmark at afholde et enkelt møde,  

inden buddet blev afgivet.

På IAAF’s budseminar i Monaco 1.  

december besluttede IAAF at tildele Dan-

mark VM’et i det, der af mange kaldes 

atletikkens ”blå bånd”.

 

På flere måder vil et værtskab i VM 

Cross Country blive en platform for at 

bibringe dansk cross-løb og løbesport 

endnu større værdi. Det traditionelle 

verdensmesterskab vil nemlig blive 

koblet sammen med en vinter-udgave af  

Skole-OL, hvor 8.000 elever vil kunne 

løbe på VM-ruten. 

Moesgaard Museums skrånende græs-

tag bliver en del af VM-ruten, lige-

som skovene og det kuperede terræn  

omkring museet vil gøre ruten unik og 

udfordrende.

 

Hertil kommer oplæg om både stafet- og 

mass-participation-races og ambitionen 

er en uges cross-løb med aktivitet og 

sundhed for alle.

Traditionen for cross-løb er meget stor i 

det amerikanske og britiske skolesystem, 

og har også tidligere været det i Dan-

mark. Med Skole-OL koblet på VM Cross 

Country er der mulighed for at gen- 

oplive denne disciplin herhjemme hos 

de yngste. Samtidig ligger mester- 

skaberne og den folkelige deltagelse i 

tråd med det nye regeringsgrundlag af 

2016, hvor sundhed, bevægelse og store 

sportsbegivenheder er fremhævet som 

centrale punkter.

BUD PÅ VM  
CROSSLØB 2019

Det er et meget, meget interessant set-

up, som vil vise vores sport på en inno-

vativ, moderne måde og samtidigt vise, 

at cross-løb er en tough sport og med 

disse omgivelser tage sporten tilbage 

til, hvad jeg vil kalde det traditionelle 

crossløb.

Sebastian Coe, præsident, det 
internationale atletikforbund, 
IAAF, efter han var ude og se ruten 
for VM crossløb 2019
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Fra 2018 til 2020 er Danmark vært for 

en sand orienteringsfestival for både 

juniorer, seniorer, masters og dem på 

to hjul. Med en perlerække af fire VM’er 

får den internationale orienteringselite i 

den grad at mærke, hvad Danmark som 

eventnation kan byde på – både i skoven 

og i byen.

Kronen på værket er tildelingen af VM 

Orientering 2020 sprint, som får en solid 

eventorganisering i ryggen i kraft af Tre-

kantområdets tre værter, Kolding, Frede-

ricia og Vejle. Det nye mesterskabsformat 

udelukkende med sprintdistancer lader 

konkurrencerne foregå på fede, udfor- 

drende og urbane ruter midt i byerne, 

hvilket giver helt unikke oplevelser for 

både atleter, tilskuere og medier.

Den danske verdensmester i oriente-

ring, Maja Alm, kan derfor se frem til en 

sportslig oplevelse ud over det sædvan-

lige, når hun skal løbe VM på hjemme-

bane om 4 år.

En fest over tre år
Der er lagt op til tre år, hvor Danmarks 

smukkeste ruter i både skov og by får 

lov at folde sig helt ud. At Danmark har 

sikret sig hele fire forskellige VM’er i  

orientering åbner døre for synergieffek-

ter og ekstra meget synlighed i sporten 

over perioden. Orienteringsklubberne, 

Dansk Orienterings-Forbund, værtsbyer-

ne og Sport Event Denmark vil sammen  

skabe rammerne for, at orienteringsspor-

ten styrkes og udvikles i Danmark.

 BUD PÅ FIRE VM’ER I 
ORIENTERING
VM MASTERS 2018 KØBENHAVN (SPRINT) OG NORDSJÆLLAND (LANG)
VM JUNIOR 2019 SILKEBORG/AARHUS
VM MOUNTAINBIKE ORIENTERING 2019 VIBORG
VM ORIENTERING 2020 (SPRINT) TREKANTOMRÅDET (KOLDING, FREDERICIA, VEJLE)

Det er en stor dag for orienteringsspor-

ten i Danmark. At det er lykkedes os at 

tiltrække den største event indenfor vo-

res sport er fantastisk, og det har kun 

kunnet ladet sig gøre på grund af det 

tætte samarbejde mellem partnerne. Nu 

glæder vi os til at fortsætte dette kon-

struktive samarbejde, så vi kan plan-

lægge det bedste verdensmesterskab 

nogensinde.

Siger Walther Rahbek, formand i Dansk 

Orienterings-Forbund om det vundne 

bud på VM Orientering 2020.
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I sommeren 2017 skal Herning være 

værtsby for EM i landevejscykling. Det 

blev offentliggjort på et pressemøde i 

december 2016.

Prestigen for mesterskabet blandt rytter-

ne er stor. Den dobbelte verdensmester 

Peter Sagan deltog blandt andet sidste 

år og blev den første elite-europamester 

hos herrerne.  Det er en flad rute, som 

giver mulighed for en hjemmebanesejr/

medalje til flere danske ryttere.

EM i landevejscykling er blevet afviklet i 

regi af den europæiske cykleunion, UEC, 

hvert år siden 1995, men i den nuværen-

de udgave er den kun kørt i 2016 i Plu-

melec, Frankrig. Udover junior og U23 

var det i 2016 første år, at elite-herrer og 

elite-damer deltog ved EM i landevejs- 

cykling. Derfor er det også først fra 2016, 

der er kommet mediefokus på eventen 

med live tv-dækning lørdag og søndag. I 

2016 blev løbene vist i 61 lande.

 

Fakta
• EM i landevejscykling 2017 (2017 

 European Road Cycling Champion- 

 ships i Herning) køres fra 2. – 6. 

 august 2017.

• EM arrangeres af den europæiske  

 cykelunion, UEC, DCU og Herning  

 Kommune med støtte fra Sport Event  

 Denmark og Region Midtjylland.

• Der er i alt 12 konkurrencer for både  

 mænd og kvinder i hhv. enkeltstart og 

  landevejsløb i klasserne Junior, U23  

 og Elite

• 2017: Forventet ca. 800 ryttere ca. 200  

 Elite-herrer, 45-50 startende nationer,  

 12 sæt medaljer, 150.000 tilskuere i  

 løbet af ugen og 2500 deltagere i mo- 

 tionsevents.

I 2016 deltog 777 ryttere fra 45 nationer i 

EM i Bretagne.

DCU, Sport Event Denmark og Herning 

Kommune har formået at overbevise os 

om, at Danmark og Herning i 2017 vil 

løfte EM til nye højder, både sportsligt 

og publikumsmæssigt. Vi er blandt an-

det meget begejstrede for de tanker man 

i Herning har gjort sig om at gøre EM 

til et inddragende event, hvor også helt  

almindelige motionister kan prøve kræf-

ter med ruterne. Samtidig viser den er-

faring Herning Kommune har akkumule-

ret, at de er de helt rigtige til at håndtere 

et værtskab i denne størrelsesorden.

David Lappartient, præsident for den 

europæiske cykleunion, UEC,  ved offent-

liggørelsen af tildelingen af mesterskabet.

Foto: Erling J Pedersen

BUD PÅ EM LANDE-
VEJSCYKLING 2017



24 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016

Resultatopgørelse

t.kr.

Regnskab 

2016

Budget 

2016

Regnskab 

2015

Indtægter

Tilskud fra Kulturministeriet 23.166 23.000 23.624
Tilskud vedr. Sportskonsortiet 0 0 834
Tilskud, Erhvervs- og Vækstministeriet, Tour de France 559 0 0
Indtægter fra partnerskaber 204 0 227
Diverse indtægter 3 0 74
Udbytter m.v., investeringsforeningsbeviser 89 225 110

Indtægter i alt 24.021 23.225 24.869

Omkostninger
Direkte arrangementsstøtte 18.979 18.000 17.710
Erhvervs- og Vækstministeriet, Tour de France 559 0 0
Indirekte arrangementsstøtte 1.553 1.800 1.714
Markedsføring/kommunikation 1.842 2.125 2.078
Bestyrelsen 525 725 601
Internationale/nationale relationer, udvikling og administration 3.333 3.650 3.424

Omkostninger i alt 26.791 26.300 25.527

Årets resultat -2.770 -3.075 -658

Forslag til resultatdisponering
Overført til kapitalkonto -2.770 -3.075 -658

-2.770 -3.075 -658



25Balance
t.kr. 2016 2015

AKTIVER

Anlægsaktiver
It-udstyr 0 22

Anlægsaktiver i alt 0 22

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra Kulturministeriet 10.000 20.000
Tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelser 194 81
Andre tilgodehavender 636 115
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalte omkostninger 325 222

Tilgodehavende i alt 11.155 20.418

Investeringsforeningsbeviser 2.603 2.602

Likvide beholdninger 15.301 8.995

Omsætningsaktiver i alt 29.059 32.015

AKTIVER I ALT 29.059 32.037

PASSIVER

Egenkapital
Kapitalkonto:
Primo 5.472 6.254
Urealiseret kurstab/kursgevinster på investeringsbeviser 1 -124

Overført fra årets resultat -2.770 -658
Ultimo 2.703 5.472
Pulje til hvervetilskud, gennemførelsestilskud og underskudsgarantier 3.865 3.373

Egenkapital i alt 6.568 8.845

Hensættelser
Hensættelse til underskudsgarantier 1.700 1.838
Hensættelse til hvervebevillinger 2.108 1.307
Hensættelse til gennemførelsestilskud 16.871 17.890

Hensættelser i alt 20.679 21.035

Gældsforpligtelser
Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund 496 462
Skyldige omkostninger vedr. Sportskonsortiet 0 949
Leverandører af varer og tjenesteydelser 55 200
EVM, Grand Depart Tour-start 559 0
Anden gæld 702 546

Gældsforpligtelser i alt 1.812 2.157

PASSIVER I ALT 29.059 32.037



26  BESTYRELSE
Bestyrelsen pr. 1.1. 2017
Formand Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune

Næstformand Torben Frølich, direktør for Kultur, Fritid og Unge i Gentofte

H. C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune

Dorte Vibjerg, adm. direktør i  Sparta Atletik

Jan Olsen, adm. direktør i VisitDenmark

Elisabeth Milton Hemmingsen, tidl. kommerciel direktør i Tivoli.

Bestyrelsen beskikket frem til 31. december 2016
Lars Krarup, formand

Lars Sandahl Sørensen, næstformand

H.C. Østerby 

Karoline Prien Kjeldsen

Dorte Vibjerg

Torben Frølich

ADMINISTRATION 
Lars Lundov, direktør

Hanne Sejer, souschef

Eline Andersen, senior kommunikationskonsulent

Judy Jacobsen, senior eventkonsulent

Kim M. Frydensbjerg, eventkonsulent  

(Frederik Munk, senior eventkonsulent udlånt til VM ishockey 2018)

Udgivet af: Sport Event Denmark

Redaktion: Hanne Sejer, Eline Andersen og Anna Birkbak

Layout og tryk: Formegon ApS

Fotos: Lars Møller m.fl. 
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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
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www. sporteventdenmark.com


