


EM i svømning 2013

Vært for internationalt senior mesterskab 
for første gang
- 12.-15. december, 2013
- Herning, Jyske Bank BOXEN
- 43 forskellige nationer (rekord)
- Største danske hold nogensinde (løfte 

dansk svømning som helhed)
Vand i BOXEN for første gang
- 2 bassiner fyldt med 2,4 mio. liter vand
- Hallen bliver delt i to, hvor kun den ene 

del er for publikum (ca. 6.300 pladser)
- Opbygningen vil tage 10 dage



Hvorfor EM i Danmark?



1. Vi har profiler med højt internationalt niveau 
og flere talenter på vej, som kan levere 
toppræstationer og fremme interessen for 
svømning i Danmark

2. Vi kan skabe en stemningsfyldt event med 
stor opbakning fra de mange frivillige i de 
danske svømmeklubber

3. SvømmeDanmark er klar til at opleve et 
internationalt svømmestævne live på 
hjemmebane

Vi vil EM 2013, fordi…



Kommunikationsstrategi
- Officiel hjemmeside:

- www.herning2013.com
- Internationalt publikum
- Internationale svømmeforbund, 

svømmere og trænere

- Facebookside:
- Nationalt publikum – primært et 

voksent publikum

- SvømmeSport:
- www.svoem.dk
- Nationalt publikum – svømmere og 

trænere

Hvordan engageres 
SvømmeDanmark?



Ambassadører
- 27 udvalgte danske svømmere
- Eget autografkort

Harald Bluetooth
- Vikingmaskot
- Egen Facebook-profil
- Road trip på Sjælland og i Jylland

Svømme-camp
- Oplev EM på tætteste hold
- Hovedsagligt ‘svømmebørn’

Hvordan engageres 
SvømmeDanmark?



En event, der også er for ikke-svømmeinteresserede

Swimming & Dining
- God svømning og god mad
- Hovedsagligt virksomheder
- En anderledes julefrokost

Kampagner
- ‘Danmarks svømmedarlings smider stiletterne’ – Swimming & Dining
- ‘Ottesen Gray europamester i 50m tørsvømning’ – Arriva-kampagne 

Hvordan engageres 
Danmark?



Sponsorarbejde

Official 
Sponsors

Fundet sponsorer via
- Kontakter i SvømmeDanmark
- Egne erhvervskontakter

Official 
Supplier



Aftale indgået med TV 2
- TV 2 vil både agere som host broadcaster og Tv-station
- TV 2 er meget interesseret i eventen og ønsker at øge interessen for 

svømning, derfor:
- Var TV 2 Sporten tilstede under DM-K i november (kvalifikationsstævne) for 

at hype EM i nyhederne
- Vil der blive sendt både indledende og finaler samt ‘før og efter’-studie
- Vil TV 2 tilstræbe at sende live fra eventen så meget som muligt på TV 2 og 

TV 2 Zulu (i alt 20 timers direkte visning)
- TV 2 stiller med, hvad de selv kalder, stærkeste hold:

- Morten Ankerdal og Berit Puggaard: Studie med Onside
- Dennis Ritter: Liverapporter på kanten
- Mette Jakobsen og Michael Stærke: Kommentatorer

TV-aftale og samarbejde



Behov: 250 personer
- Tilmelding sket gennem officiel hjemmeside og SVØM
- Alle havde mulighed for at tilmelde sig 

Frivillige

Eksempler på opgaver:
‐ Chauffører
‐ Doping kontrol (ledsagere)
‐ Præmieceremoni (praktisk hjælp)
‐ ‘Clothing Basket Kids’
‐ Kontrol‐/servicevagter 
‐ Service opgaver ift. Svømme‐camp
‐ Side events
‐ Akkreditering
‐ VIP‐værter

Som frivillig får man:
‐ Tøj fra eventsponsor
‐ Gratis adgang til BOXEN
‐ Mad når man er på vagt
‐ Hyggeligt samvær med andre frivillige
‐ En oplevelse for livet



Spørgsmål?


