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Indledning
I perioden 27. juli til 6. august afviklede Aarhus 1900 Atletik/Motion (LOC) European Masters Athletics
Championships Stadia 2017 (EMACS 2017). I forbindelse med eventen, blev gennemført en større
brugerundersøgelse blandt de mange deltagere, for bl.a. at måle samfundsøkonomisk impact.
Der blev udført en række test-interviews under selve afviklingen af EMACS 2017, hvorefter et elektronisk
spørgeskema blev udsendt til alle deltagere umiddelbart efter afviklingen.
3.841 atleter var tilmeldt til EMACS 2017, og disse kom fra 44 forskellige lande. Det endelige antal
fremmødte deltagere kendes ikke, men estimeres til knap 90 % af de tilmeldte baseret på antallet af
discipliner gennemført. Ca. 1.000 af de deltagende valgte af besvare spørgeskemaet, som derved har en
rigtig god besvarelsesgrad, ligesom vi også lavede testinterviews af tilskuere, volunteers mv., for at validere
testdesignet.
Da Aarhus 1900 Atletik/Motion normalt ikke laver events af denne type, har fokus været på, at lave en
undersøgelse, som afdækker nogle af de generelle emner, som de primære samarbejdspartnere kan have
interesse i. Disse samarbejdspartnere er European Masters Athletics, Dansk Atletik Forbund, Aarhus
Kommune, Region Midt og Sport Event Danmark.
Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Thulstrup Research ApS. Der er taget udgangspunkt i dels den
såkaldte STØBBE-model, og dels i tidligere undersøgelser lavet ved forskellige sportsevents – herunder
Masters EM i atletik afviklet i 2004 i Aarhus og Randers.

Baggrund for undersøgelsen
EMACS 2017 var det 20. mesterskab af sin art, og eventen er dermed en relativ kendt størrelse. Mange
elementer af et mesterskab som EMACS er kendt (antallet af discipliner, det tekniske setup osv.), men
modsat er det bemærkelsesværdigt udokumenteret hvilken impact mesterskabet har.
I 2004 var Aarhus og Randers i fællesskab vært ved et tilsvarende arrangement (14. mesterskab i rækken).
Mesterskabet hed dengang EVACS. Dette mesterskab blev utrolig veldokumenteret både via analyse af
samfundsmæssig impact, samt brugernes oplevelser etc. Efterfølgende mesterskaber er ikke i samme
omfang blevet dokumenteret, hvilket har skabt et ønske fra ”sporten” omkring en opfølgning på eventen.
Ligeledes har bl.a. Dansk Atletik Forbund ønsket at vide mere om, hvilken type deltager sådanne mastersmesterskaber tiltrækker. Der er tilsyneladende stort set ingen baggrundsdata på, hvordan ”den typiske
deltager” ser ud i forhold til fx atletikmæssig baggrund. Mange hypoteser, men begrænset mængde
tilgængelige data.
Fra de organisatoriske samarbejdspartnere af lokal karakter, har der været et naturligt ønske om, at der
skal dokumenteres i hvilket omfang eventen bidrager til diverse samfundsøkonomiske områder. Her er det
særligt de turismemæssige og økonomiske påvirkninger, som eventen bidrager med, som er i fokus.
Sidste interessent i forhold til gennemførelsen af undersøgelsen er Sport Event Danmark. Organisationen
støtter større sportsevents i Danmark – både i forhold til tiltrækning samt gennemførelse. EMACS er et
såkaldt ”mass-participation event” målrettet masters segmentet. Denne gruppe er i stigende omfang noget
man fokuserer på i forhold til diverse sundhedsfremmende dagsordener, men også fra et økonomisk
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perspektiv er det en interessant gruppe. Denne undersøgelse er med til at afdække nogle af de områder,
som kan være interessante for Sport Event Danmark at arbejde videre med fremadrettet.

Fakta om eventen
Aarhus blev tildelt EMACS 2017 allerede i 2012, hvor primært Aarhus 1900 Atletik/Motion og Aarhus
Kommune repræsenteret ved Aarhus Events, foretog det indledende arbejde. Både ud fra et sportsligt og et
økonomisk perspektiv gav det mening at gå efter at få eventen til Aarhus.
En af de store udfordringer ved afviklingen af et event som EMACS er, at man først meget sent i processen
finder ud af, hvor mange deltagere eventen tiltrækker. Tallet er meget svingende fra gang til gang (de to
foregående udgaver havde hhv. 3.827 og 2.027 deltagere), og da det internationale forbund samtidig er en
meget svag samarbejdspartner (uden daglig organisatorisk assistance mv.), er det en udfordrende opgave
rent planlægningsmæssigt for den lokale arrangør. LOC arbejdede under hele forberedelsesprocessen tæt
sammen med Aarhus Events i forhold til at drage flest mulige event-erfaringer med ind i forberedelserne. I
mindre grad bidrog Dansk Atletik Forbund og Sport Event Danmark. Region Midt fungerede som ”en
sovende partner”.
I forberedelserne til eventen var der 3 helt store fokusområder:
1. Teknisk afvikling af et enormt stort antal konkurrencer (uddeling af over 600 medaljesæt)
2. Rekruttering og håndtering af et meget stort antal frivillige (ca. 600 personer)
3. Skabe et økonomisk bæredygtigt event for LOC (og sikre optimalt afkast til samarbejdspartnere –
både offentlig, organisatoriske samt kommercielle).
I forhold til punkt 3, så lykkedes det ikke at sikre så velfunderet et fundament som ønsket. Mere om dette
ved gennemgangen af de konkrete resultater, hvor aktive til- og fravalg dels påvirkede feedbacken på
særlige områder (bl.a. transport og Viby Stadion-faciliteter), men hvor også nogle af svarene er at finde i
spørgeskemaet (se bl.a. vedr. hotel bookninger).
Eventen blev afviklet over 10 konkurrencedage plus en fridag midtvejs. Altså totalt 11 dage. En professionel
organisation blev etableret 20 mdr. før eventen, og blev ledet af en projektleder, som rapporterede til dels
en styregruppe (faglig rapport) og dels Aarhus 1900 Atletik/Motions bestyrelse (ansættelsesmæssig og
økonomisk rapport).
En gruppe af særligt udvalgte frivillige arbejdede i hele forberedelsesperioden med at forberede særlige
områder. Nogle var meget aktive lang tid før eventen, mens andre primært havde teamleder funktioner
undervejs. Ca. 25 personer havde sådanne ansvarsområder, og blev kaldt EMACS-Staff.
Udover EMACS-Staff samt ansatte sekretariatsmedarbejdere (3-5 personer), bidrog mellem 500 og 525
frivillige til forberedelse og gennemførelsen af EMACS. Der var ingen honorering til frivillige (ej heller
EMACS Staff).
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Metodiske overvejelser
Som nævnt i indledningen, så er undersøgelsen foretaget i samarbejde med Thulstrup Research. Det har fra
start været vigtig for LOC dels at kunne dokumentere nogle af de effekter eventen ville have, og dels har
det været vigtigt at sikre, at al dataindsamling blev foretaget af en ekstern part for at sikre en større
validitet.
Designet på selve spørgeskemaet blev til i fællesskab mellem LOC og Thulstrup Research. Med
udgangspunkt i dels de punkter en STØBBE analyse bygger på, og dels tidligere anvendte spørgeskemaer
ved forskellige events støttet af Sport Event Danmark, udarbejdede Thulstrup Research et spørgeskema der
dækkede de parametre LOC og samarbejdspartnerne ønskede undersøgt. LOC har forsøgt at indsamle
ønsker fra både Aarhus Kommune, Visit Aarhus, Sport Event Danmark samt Dansk Atletik Forbund.
Sidstnævnte har særligt haft fokus på parametre i en sportslig baggrundsanalyse af deltagerne.
Med vilje er der lavet en design, som ikke 100 % matcher andre undersøgelser, men som er skræddersyet
EMACS 2017. Det koster lidt på sammenligneligheden med andre events, men giver det mest præcise
billede af EMACS 2017. Ligeledes er der forsøgt med en bredde i det der ønskes undersøgt. Herunder også
områder, hvor LOC på forhånd kender til svagheder, og dermed ikke forventer positiv feedback. Dette for at
sikre det mest retvisende billede af undersøgelsen.
LOC har fra start haft fokus på deltagerne og ikke tilskuere. Sådanne masters-events er typisk baseret på
deltagere, og tilskuere er ofte direkte tilknyttet disse som fx medrejsende familie, venner etc., og dermed
direkte afhængige af deltagernes ønsker, handlinger og holdninger. Og agerer derfor også relativt ensartet
med deltagerne i fx fritiden uden for konkurrencerne.
Der blev under selve afviklingen af EMACS gennemført nogle testinterviews via to af LOC udpegede
interviewere. Disse forløb positivt i forhold til forståelsen af spørgsmålene mv., men knap så positiv i
forhold til længden af undersøgelsen. Vi var derfor nervøse for, hvorvidt vi ville få tilstrækkelig høj
svarprocent. Vi havde på forhånd et håb om, at min. 10-15 % af alle deltagere ville besvare undersøgelsen.
Udsendelsen af spørgeskemaet var planlagt til umiddelbart efter sidste dag af mesterskabet for at sikre, at
alle havde eventen i frisk erindring. Vi ved at folk der selv har deltaget i et event har større tilbøjelighed til
at besvare sådanne undersøgelser end fx tilskuere etc., da de har lavet et meget aktivt tilvalg om at deltage
i eventen, og dermed må forventes at have en høj grad af vedkommenhed i forhold til de emner
undersøgelsen indeholdte.
Vi havde 3.339 unikke mailadresser vi kunne sende skemaet ud til. Vi havde valgt kun at have en engelsk
version til rådighed (udover en dansk), og det har naturligt sat grænser for nogle. Vi vurderer ikke det har
givet en resultatmæssig bias, da der forventeligt er en god spredning på dem der ikke forstår engelsk.
Selvfølgelig med lidt højere andel af ældre deltagere, som måske ikke har kunnet udfylde skemaet.
Vi kan dog se på de demografiske data på de der har gennemført skemaet, at disse matcher den samlede
demografi for deltagerne meget godt, og derfor må vi konkludere, at tallene er dækkende på trods af, at vi
har ekskluderet ikke-engelsktalende deltagere.
Det samlede antal deltagere i undersøgelsen endte på 30 % der påbegyndte denne, og 26 % af alle valide
mailadresser gennemførte spørgeskemaet. Dermed har vi fået en meget tilfredsstillende svarprocent og vi
vurderer de nedenstående konklusioner som yderst retvisende for eventens samlede effekt og brugernes
adfærd, holdninger og vurderinger.
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I appendix 1 og 2 kan selve spørgeskemaet ses på hhv. dansk og engelsk.
Som nævnt lavede vi testinterviews af ”ikke-deltagere”, og man havde også i selve spørgeskemaet udsendt
til deltagere mulighed for at vælge (sprg. 6), om man var deltager eller havde anden rolle (official, tilskuer,
presse etc.), men vi har valgt kun at inkludere deltagerne i denne undersøgelse. Enkelte personer havde
flere roller (fx både volunteer og deltager), og vi har opfordret disse til at udfylde spørgeskemaet i den rolle
de primært vurderede EMACS 2017 i gennem. Og altså er kun deltagere blevet inkluderet i analyserne.
Vi har gennemgået både test-interviews og øvrige svar, og konkluderet at disse ikke giver et væsentlig
anderledes billede end de konklusioner vi har pba. deltagerne.

Demografiske baggrundsdata på respondenterne (kun fuldførte besvarelser):
Nedenfor ses baggrundsdata for de deltagende i undersøgelsen.
Nationalitet på respondenterne:
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Aldersfordeling og kønsfordeling på respondenterne

Samlet set er 68 % af alle respondenter mænd og 32 % er kvinder, hvilket er identisk med fordelingen af
deltagerne tilmeldt EMACS 2017 (hhv. 32,07 % og 67,93 %).
Aldersklassernes skal forstås på samme vis, som konkurrenceklasserne, hvilket betyder at ”35-klassen”
svarer til M 35 og K 35, som består af atleter fra 35 til 39 år. Ovenfor ses aldersklasserne fordelt på køn.
Nedenfor ses den samlede fordeling per aldersklasse i undersøgelsen (12 % var i 35 kategorien, hvor 10 %
af deltagerne var; 11 % i 40 kategorien, hvor 12 % af deltagerne var; 15 % var i 45 kategorien, hvor 14 % af
deltagerne var osv. – altså stort set samme billede i undersøgelsen, som de faktiske deltagerantal viste).

7

Data analyse
Indledning
Dataanalysen baserer sig på tre tematiske dele i spørgeskemaet. Første del af spørgeskemaet baserer sig på
den turismemæssige impact baseret på EMACS 2017. Herunder er også hvilket adfærdsmønster deltagerne
havde i relation til eventen. I forbindelse med denne del, vil en række beregninger i forhold til økonomisk
impact blive beregnet. Udgangspunkt for dette vil være de gængse anvendte metoder i STØBBEanalyseværktøjet.
Anden del af spørgeskemaet, baserer sig på en eventanalyse, hvor fokus er på deltagernes oplevelse af
eventen.
Tredje og sidste del vil være en analyse af den sportslige baggrund i forhold til deltagerne. Denne del af
spørgeskemaet bruges til at se nærmere på, hvilken type atletikudøver den typiske mastersmesterskabsdeltager er.

Turismeanalyse (spørgsmål 7-22 samt spørgsmål 28-29)
Baggrunden for denne del er først og fremmest en hypotese om, at deltagere i masters events (og massparticipation events i øvrigt), ofte planlægger deltagelsen i selve eventen sammen med ferie, rejser og/eller
udflugter, som er en særlig anledning til at individet og/eller familien tager til det pågældende sted. Ud fra
denne hypotese, vil man også kunne forvente dels en del medrejsende personer, dels at mange vil opholde
sig i flere dage end deres event pågår, og dels at mange vil benytte sig af kulturelle tilbud, shopping,
forlystelser og øvrige ferieaktiviteter rundt i landet/regionen.
Til at afdække ovenstående, har spørgeskemaet cirklet om en række faktuelle spørgsmål relatereret til
rejsemønstret. Disse vurderes at være yderst valide, da det er nemt at huske/gengive. Desuden er stillet en
række spørgsmål omkring forbrugsmønstre. Disse er typisk knap så valide, og vi skal derfor tage
konklusionerne lidt med et gran salt.
Dataene i denne del af spørgeskemaet, danner også baggrund for en selvudfyldt STØBBE-analyse, hvor det
samlede output fra denne kan findes i appendix 3. I appendix 4 er en udfyldelse, hvor der er taget
udgangspunkt i gennemsnitlige dagstakster for forbrug for en typisk hotelturist1 i provinsen2.

1

Mange deltagere boede på hotel, mens andre anvendte andre overnatningsformer. Vi har anvendt hoteltaksten, da
vi vurderer, at rent økonomisk har den typiske deltager ageret som en ”hotel-turist” velvidende at der både har været
camping, vandrehjem, sommerhuse etc. som overnatningsform. Beregningerne i appendix 4 skal ses som et
supplement til den ”selv-beregnede”, for at få et interval, hvori det faktiske forbrug formentlig har ligget.
2
Jf. tal fra Visit Danmark a 2016.
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Spørgsmål 7: Rejste du alene eller sammen med andre?

Deltagerne fordeler sig i 3 store grupper, hvor gruppen ”I traveled with others who did not participate in
EMACS” er klart den største med 42 % af respondenterne. Dermed ser vi som forventet, at en stor del har
valgt at rejse sammen med familie, venner eller lignende. Vi ser også, at ca. en tredjedel (35 %) har rejst i
en form for sportsfællesskab, hvor en eller flere af rejsekammeraterne også deltog i EMACS.
En smule overraskende er det, at 28 % tilsyneladende er rejst helt alene. Og med tanke på, at knap 90 % af
alle deltagere kommer fra udlandet, kan det se ud til, at mange bruger fællesskabet omkring et masters
sportsevent til, en mulighed for at rejse alene og evt. være sociale sammen med ligesindede uden at have
en rejsekammerat.
Spørgsmål 8: Hvor mange rejste du sammen med, som ikke deltager i EMACS?
I umiddelbar forlængelse af ovenstående, har vi prøvet at fastsætte, hvor mange personer der typisk
”følger med” en EMACS deltager. Da tilskuere til eventen som nævnt ofte er medrejsende familie og
venner, og da vi ikke har nogen form for indgangsregistrering, er det en vigtig parameter, for at kunne
estimere antallet af besøgende totalt set.
Rent metodisk, har vi set på antallet af medrejsende personer angivet. Et par respondenter ser ud til at
have misforstået spørgsmålet, og har angivet antallet af personer i et helt rejseselskab (grupperejse af
EMACS deltagere), og er derfor blevet slettet (alle der har angivet over 6 medrejsende voksne).
De fleste angivelser er 1-2 voksne (udover de mange der rejste alene). Derudover er der et varierende antal
børn.
Samlet giver det i gennemsnit 1,11 voksne og 0,22 børn, som følger med per deltager. Gennemsnittet er
lavet af alle respondenter, og ikke kun de der har angivet at de rejste med ikke-deltagere. Dermed er det et
totalt gennemsnit på deltagerantallet.
Totalt set ca. 1,33 medrejsende personer per deltager i gennemsnit.
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Ved EVACS i 2004 lå tallet en anelse lavere. En ikke-undersøgt tendens er (vurdering pba. stikprøver), at
flere børnefamilier – og familier generelt, har valgt at bruge EMACS til ferie. Dermed også sagt, at den
tredjedel, som ovenfor har angivet, at de rejste med ikke-EMACS-deltagere, har rejst i større
familiegrupper. Dette leder frem til en hypotese om, at en ret stor del af EMACS deltagerne har anvendt
EMACS som anledningen til at holde en familieferie i Aarhus/Midtjylland, og dermed at vi også kan forvente
en større del, som har valgt at forlænge deres ophold i Danmark betragteligt udover deres deltagelse i
EMACS (se senere spørgsmål for data).
Spørgsmål 9-12: Hvor mange dage deltog du i EMACS, og hvor mange dage opholdte du dig under og efter
eventen.
I direkte forlængelse af ovenstående spørgsmål omkring rejseform, bliver det interessant at finde ud af,
hvor mange nætter den typiske EMACS deltager har opholdt sig. Dels i umiddelbar tilknytning til
deltagelsen, og del i forhold til forlænget ophold i relation til ferie. Disse data er essentielle i forhold til, at
kunne estimere den turismemæssige og økonomiske impact eventen skabte.
En meget stor procentdel har angivet, at de deltog ved EMACS i 1-3 dage kun. Dvs., at de kun var aktive til
eventen en andel af tiden under det 11 dage lange event (12 dage inkl. åbning af eventfunktioner). I alt 44
%. I den modsatte ende har vi 14 %, som angiver at de har deltaget/været ved EMACS i 10-12 dage.
Gennemsnittet er 5,0 dage.
Ud fra et økonomisk perspektiv, er det dog antallet af overnatninger, som er mere interessant.

Det bliver rigtig interessant, når vi kigger nærmere på antallet af overnatninger. Ovenstående tabel viser
fordelingen af antallet af overnatninger ud fra de angivne værdier. Som forventet har vi en mindre andel,
som enten ikke har overnattet, eller har valgt et par enkelte overnatninger. I området 0-5 overnatninger
ligger knap halvdelen af alle deltagere, mens vi også ser en ret stor andel af deltagere, som har overnattet i
en længere periode.
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I forhold til udformningen af spørgsmålet, og tolkningen af svarene, så indeholder spørgsmålet en angivelse
af, hvor mange nætter man har været i direkte tilknytning til EMACS afgrænset via en radius af 50 km fra
Aarhus. I denne forbindelse er personer der i forvejen angiver bopæl til Aarhus og omegn fraregnet.
Det samlede gennemsnit af overnatninger3 giver 6,8 nætter i direkte forbindelse med Aarhus.
Vi spørger videre, om man har valgt at forlænge sit ophold i relation til EMACS. Her spørger vi til, at man
har fortsat sit ophold uden for Aarhus-området (radius ca. 50 km). Vi havde overvejet at lave en distinktion
baseret på regioner, men konkluderede, at udenlandske besøgende ikke kan forventes at kende disse
interne grænser.

En tredjedel af de adspurgte valgte at forlænge deres ophold. Og går vi ind i de mere specifikke
beregninger, så kan vi se, at gennemsnittet er 4,7 nætter. Her er det en mindre del af den samlede
population, som driver gennemsnittet, og mange har angivet tidsrum i omegnen af en uge.

Beregning af samlet antal overnatninger generet i forbindelse med EMACS 2017
Nedenfor forsøger vi os med nogle beregninger, som kan indikere det samlede antal overnatninger
genereret i forbindelse med EMACS.
Antal tilmeldte deltagere: 3.841 deltagere
Antal fremmødte (anslået4): 3.500 deltagere
3

En enkelt outlier fjernet.
Vi kender ikke det præcise antal fremmødte deltagere, men fra tidligere events ved vi, at ca. 85-90 % møder op. Vi
ved at der var registreret 11.374 ”konkurrence pladser/startmuligheder” baseret på tilmeldingerne, og at 9.619 af
disse blev anvendt, hvilket svarer til 85 %. Vi ved også, at mange der har flere øvelser vælger lidt til og fra undervejs,
hvorved at en stor del af de ikke benyttede startpladser kan relatere sig til udøvere, som var tilstede. Vi anslår et
fremmøde på 90-92 %, og har valgt at lave beregninger med ca. 90 % for ikke at overestimere (3.500 fremmødte
deltagere).
4
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Antal medrejsende personer5: 4.655 medrejsende (heraf 770 børn)
Antal overnatninger6 i Aarhus og omegn (50 km radius): 55.454 overnatninger (17 % genereret af børn)
-

Hertil kommer at LOC havde VIP og internationale officials boende = i alt 426 overnatninger.

Antal overnatninger genereret uden for Aarhus-området som direkte konsekvens af EMACS7:
12.549 overnatninger
Totalt antal generede overnatninger blandt deltagere, medrejsende familie/venner, officials og VIP
anslås dermed til: 68.429 overnatninger.
-

-

Vi antager ikke, at der genereres flere overnatninger via tilskuere udover ovenstående, da øvrige
anslås at måtte være endagsturister velvidende at enkelte nok har taget en overnatning eller to.
Ovenstående er dog uden side-events, hvor den afsluttende halvmaraton, med deltagelse af over
2.000 motionister (udover EMACS deltagerne), må forventes at have genereret en vis del
overnatninger.
En mindre del af deltagerne bor allerede i Aarhus og omegn, men det er max 1,0-1,5 % af
deltagerne, og deres negative effekt opvejes af nogle af de ovenstående positive effekter, som vi
ikke har medregnet.

Samlet set vurderes EMACS ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv at have været en overordentlig stor
succes. Målet var generering af 50.000-60.000 overnatninger, hvilket ovenstående til fulde indikerer, at der
blev opnået.
Et par metodiske noter: Vi ved, at der er enkelte, som har/kan have misforstået spørgsmålene. Det er et
generelt problem, at det sproglige niveau på engelsk hos ældre deltagere kan halte. Dog viser alle de
krydstjek vi har lavet, at data passer inden for +/- 10 % af de forventninger vi havde baseret på tidligere
events. Ligeså med data fra 2004, hvor tilsvarende undersøgelser blev lavet.
Vi har frasorteret et par enkelte outliere, og et par enkelte åbenlyse misforståelser, for at dette ikke skulle
influere de beregnede gennemsnit. Den største usikkerhed er det faktiske fremmøde. Ser vi på antallet af
gennemførte starter, og tager de mest pessimistiske briller på, kan det maksimalt flytte tallet af
overnatninger ca. 5.000 totalt set i negativ retning. Dermed også sagt, at vi med god ro i sindet kan tale om,
at EMACS 2017 har generet i omegnen af 65.000 overnatninger +/- totalt set i Danmark, og 50.00055.000 overnatninger totalt set i Aarhus og omegn.

5

Baseret på beregning ovenfor i spørgsmål 8 (1,33).
Det antages at medrejsende følger samme mønster som deltagere, da de følges ad i grupper.
7
Beregnet som: 32,95 % af deltagerne plus 1,33 medrejsende ganget med 4,67 nætter i gennemsnit.
6
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Spørgsmål 14-15: I hvilken by overnattede du i forbindelse med EMACS?

Langt størstedelen boede i selve Aarhus, men også en ret stor andel angav i omegnsbyerne. I forbindelse
med de muligheder deltagerne har haft for at skrive kommentarer, og lige så på de tilbagemeldinger vi fik
undervejs under eventen, så var den primære årsag til at søge væk fra Aarhus prisniveauet. At opholde sig
1-2 uger i Aarhus i højsæsonen kan være en dyr affære for en familie fra fx Sydeuropa eller Østeuropa,
hvorfor mange søgte billigere alternativer i oplandet. En anden benyttet overnatningsform var
sommerhuse på fx Djursland.
Udover nogle stykker der angiv København, så var der en god spredning på andre byer. Af mere populære
var: Ebeltoft, Billund, Horsens (på grænsen af definition med de 50 km!), Kolding, Odense og Skagen.

Overnatningsformer
Spørgsmål 16 og 17: Hvad var din primære overnatningsform, og hvordan var den booket?
Dels for at afdække hvilke overnatningsformer der tiltrak deltagerne generelt, og dels for at afdække
populariteten af de særlige EMACS 2017 platforme til bookning, har vi kigget på, hvordan folk valgte at
indlogere sig, og hvordan de klarede bookningen.

13

Hvis vi ser på den primære overnatningsform, så er hotel den klart mest dominerende. LOC havde lavet
formidlingsaftaler med størstedelen af byens hoteller på forhånd, for at sikre nem adgang til hotellerne til
favorable priser. Alle aftaler blev lavet i 2014/2015, hvor man havde et relativt godt overblik over
overnatningsmarkedet i Aarhus og omegn.
Siden dengang har Aarhus-området dog gennemgået en voldsom udvikling på overnatningsområdet, hvor
der bl.a. er kommet større kapacitet og øget konkurrence fra diverse internetportaler som fx AirBnB.
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Ser vi på de overnatningsformer der har været mest populære, så ligger ”hotel” klart øverst, men dog
lavere end forventet da overnatningsaftaler blev lavet i 2014/2015. Endnu mere i iøjnefaldende er hhv.
sommerhuse og vandrehjem og lignende, hvor der tilsyneladende kun har været en ganske lille andel af
deltagerne.
Det der for alvor springer i øjnene er, at ”AirBnB og lignende” tegnede sig for over en fjerdedel af alle
overnatninger. Tjenester som var stort set ikkeeksisterende da strategien på overnatningsområdet til
EMACS blev planlagt for 2½-3 år siden.
Det er heller ikke nogen hemmelighed, at en stor del af det økonomiske grundlag for EMACS var baseret på,
at man kunne generere en meget stor andel af bookningerne ind via EMACS’ egen bookingportal via
www.emacs2017.com. Hvad succeskriteriet for dette skulle være, var ikke nemt at forudsige, da man ikke
havde lignende tiltag i samme skala at sammenligne med.
I samarbejde med KongresKompagniet drev man en specifik EMACS overnatningsformidling. Uden at have
konkrete mål, var forventningen, at man kunne stå for op mod 50 % af alle overnatninger via denne
formidling.
Ser man på de faktiske tal, så blev kun 21 % formidlet via ”de officielle kanaler”. De store bookingportaler
tog sig af 1/3 af alle bookninger, og AirBnB tog sig som nævnt af 26 % (fuld konsistens mellem de to
spørgsmål omhandlende AirBnB). Da EMACS blev planlagt var AirBnB som sagt nærmest ikkeeksisterende,
og mange af de store bookingportaler var ikke noget, som særligt ældre benyttede sig af i større grad.
Det interessante er, at de der har anvendt bookingsportaler i gennemsnit ikke formodes at have fået lavere
priser i gennemsnit8. Det eneste man har opnået er, at formidlingsgebyret er gået til de store
multinationale portaler frem for LOC.
Man kan spørge sig selv, hvorfor ovenstående tendenser kan ses. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået9, så
har EMACS’ egen booking portal ”tabt” på følgende parametre:
1. Fleksibilitet – man kan ikke afbooke i sidste øjeblik og få penge tilbage.
2. Kendskabsgrad/tryghed – mange er i dag trygge ved at anvende fx booking.com, da det er kendt og
nemt.
3. Overblik – EMACS’ egen portal har ikke været så nem at navigere i, hvor sorteringsmuligheder,
valutakonvertering mv. ikke var mulig.
Udover ovenstående, har der desuden været gisninger om, at forskellige loyalitetsprogrammer er med til at
holde folk loyale over for de store bookingportaler.
Alt i alt er konklusionen, at man skal passe på med at have for store forventninger til, at kunne
”kontrollere” folks bookingmønstre ved sådanne events, da man har konkurrence af store professionelle
bookingportaler. Skal man kunne konkurrere med disse, er det vigtigt at man først og fremmest har samme
fleksibilitet som disse (LOC oplevede ikke, at vi ikke var konkurrencedygtige på pris), ligesom det er vigtigt
at få informeret meget tydeligt om muligheder og fordele ved at booke via arrangører.
Og, så skal man vide, at AirBnB er en meget stor spiller på markedet, og rejsevante folk (som deltagere ved
sådanne events kan klassificeres som), er yderst dygtige til at navigere rundt online.

8
9

Jf. samtaler omkring prissætning med fem af byens største hoteller.
Kun indikationer – ikke undersøgt specifikt i spørgeskemaet.

15

Forbrug og øvrige turistoplevelser
De næste par spørgsmål har centreret om det forbrug deltagerne i øvrigt havde i forbindelse med EMACS.
Herunder tænkes på fx turistattraktioner, shopping mv.
Generelt har datakvaliteten i disse spørgsmål vist sig en anelse ringere end i de øvrige spørgsmål. Dels har
folk regnet i alle mulige valutaer, da der har været et meget bredt internationalt sammensat deltagerfelt.
Og dels kan det virke svært at huske/vide, hvor meget man egentlig har brugt.
Anbefalingen er derfor, at man ser de kommende par spørgsmål som indikatorer i endnu højere grad, end
at man skal hæfte sig for hårdt ved de enkelte værdier.
Spørgsmål 19-20: Hvor meget har du brugt per person på hhv. overnatning samt øvrigt forbrug?
Vi har valgt at undersøge folks forbrug på to måder. Først og fremmest kan vi tage de standardberegninger
man anvender i STØBBE-analysen, for at beregne dette. Derudover har vi valgt at spørge folk direkte. Begge
metoder har fordele og ulemper. Standardmetoden har den ulempe, at den ikke tager højde for en særlig
gruppe-bias, hvor det kan være at præcis vores ”kundegruppe” har særlige forbrugsmønstre. Modsat er det
svært at få præcise svar på forbruget, når man beder folk huske tilbage. Størstedelen af alle besvarelser
blev dog modtaget i ugen umiddelbart efter EMACS, så man må forvente en rimelig kvalitet. I den optimale
verden var der lavet et par stikprøver i forhold til faktisk forbrug, men da aldersgruppen er mere ”voksen”,
forventer vi et rimeligt økonomisk overblik10.
I første omgang er der spurgt til, hvor meget de i gennemsnit anvendte på overnatning per nat per person.
Beregningen viser, at deltagerne i gennemsnit anvendte 613,39 kr. per person per nat11,12. Med en
gennemsnitlig salgspris13 på 1.147,50 kr. for et dobbeltværelse via EMACS’ hjemmeside på alle
overnatningssteder inkl. vandrehjem – som blev anvendt ganske minimalt, så vurderes dette tal at være
ganske valid.
Dertil kommer, at deltagerne har angivet, at de anvendte 396,65 kr. per person per dag på øvrige udgifter
såsom shopping, underholdning og mad/restaurantbesøg14.
Tallene ovenfor er baseret på angivelser i mange forskellige valutaer. Ved nærmere gennemgang har vi
manuelt justeret i 39 af besvarelserne, som ser ud til at være angivet i forkert valuta15.
Vi må erkende, at tallene ikke skal tages alt for præcist, da vi har lavet en del manuel datavalidering. Dog
rammer de nogenlunde ind i et realistisk leje efter dette er gjort, så tallene er dermed en meget god
indikator for, og kan bruges som sådan.

10

Som tidligere nævnt, så har vi også behandlet alle deltagere som ”hotel turister” velvidende at andre
overnatningsformer er anvendt, men dette er gjort ud fra en betragtning omkring tilgængelig indkomst forventeligt til
rådighed.
11
Folk har fået lov at opgive beløb i den valuta de selv måtte ønske. Vi har lavet en beregning af disse tal, så alle tal er
regnet om i DKK. Vi har valgt afrundede kurser: EUR = 7,5; GBP = 8,5; SEK = 0,77; CHF = 6,5; CZK = 0,3.
12
Alle der har angivet at have brugt 10 kr. eller derunder per nat er ikke medregnet – disse konkluderes at være fejl
eller repræsenterer folk der har overnattet hjemme.
13
Ikke vægtet i forhold til faktisk salgsfordeling.
14
Et par besvarelser med forbrug på under 5 kr. per dag er ekskluderet. De ligner ”datafejl”, hvis man ser på deres
indtastninger.
15
De der har angivet at have anvendt over 300 per nat, og har valgt euro eller GP Pund, er blevet ændret til danske
kroner, da det vurderes urealistisk at have betalt så store beløb per nat baseret på kendskab til hotelpriserne i Aarhus
og omegn.
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I STØBBE-analysen anvender man 1230 kr. per døgn per udenlandsk deltager. Som man kan se ovenfor, så
har vores besvarelser givet et tal der hedder 1010,04 kr. per person per overnatning totalt.
Regner vi den totale omsætning ud baseret på antallet af genererede overnatninger, så får vi to tal for
samlet omsætning. Vi vil her beregne begge tal, og vil konkludere, at det reelle tal måske er et tal midt i
mellem – eller i det mindste et sted i spektret.
Baseret på oplyste tal i denne undersøgelse: 1010,04 kr. x 67.591 overnatninger16 = 68,3 mio. kr.
Baseret på STØBBE analyse: 1230 kr. x 67.591 overnatninger = 83,1 mio. kr.
Tallene ovenfor er uden dagsturister, VIP og deltagere i side-events. Dvs. at deltagerne og deres
medrejsende familie alene har resulteret i direkte omsætning på 68,3-83,1 mio. kr.
I forbindelse med konklusionen af den samlede rapport vil vi gennemgå en komplet STØBBE-analyse og
dermed økonomisk impact. Dette vil vi lave både med de her i rapporten fremkomne faktiske tal, samt med
gennemsnitstal fra STØBBE-modellen.
I appendix 3 og 4 er meget mere sofistikerede beregninger. Begge beløb angivet ovenfor er anvendt, så vi
har to forskellige beregningsmetoder i spil.
Baseret på disse beregninger har EMACS genereret følgende turismeimpact i Danmark:
•
•
•

Genereret omsætning: 68,9-83,1 mio. kroner
o Heraf udenlands andel: 96,2-96,8 %
Beskæftigelseseffekten: 87-106 årsværk
Værditilvækst i Danmark (national netto-effekt): 39,0-47,5 mio. kroner.

Derudover har hver deltager betalt i gennemsnit 478 kr. i gebyr til LOC inden deres ankomst svarende til 1,7
mio. kr. Disse penge er betalt lang tid før ankomst, og regnes ikke med i de oplyste forbrugsbeløb. Der skal
derfor lægges til det samlede udenlandske forbrug i Danmark.
Som man kan se, så er det en ret betragtelig omsætning eventen har generet. Særligt taget i betragtning af,
at eventen isoleret set har haft en omsætning på omkring 5,5 mio. kroner – heraf offentlig støtte på ca. 1,8
mio. kroner17.

16

Tallet afviger en anelse fra det beregnede tidligere, men her er anvendt beregningsmetoden fra STØBBE-analysen i
appendix 3 og 4. Igen skal det samlede tal ses som en indikator frem for en endegyldig sandhed.
17
Aarhus Kommune = 1,0 mio. kr.; Region Midt = 0,5 mio. kr.; Sport Event Danmark = 0,3 mio. kr.
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Spørgsmål 21: Hvad brugte du penge på?

Særligt restaurantsbesøg samt attraktioner/seværdigheder18 blev der brugt penge på. Begge områder
havde vi dog også satset hårdt på at informere deltagerne om. Byen og regionen som helhed har meget at
byde på inden for disse områder, og vores samarbejdspartnere Region Midt samt Aarhus Kommune
(herunder Visit Aarhus) har naturligt haft stor interesse i at promovere disse områder.
Vi har informeret om mulighederne i både Welcome Booklet, på hjemmeside, via pop-up turistkontor på
stævne expo samt lavet forskellige lokale samarbejder herunder fri adgang til Tivoli Friheden samt et
”EMACS mødested” på en af byens restauranter.
Derudover har LOC forsøgt at fortælle ”historien” om Region Midt og Aarhus som en gastronomisk højborg,
og gjort en del for at opfordre de mange besøgende til at udforske de gastronomiske muligheder i området.

18

Spørgsmålet omkring seværdigheder har flere haft svært ved. Definitionen af seværdighed har voldt problemer. Kun
40 % havde angivet ”ja” i denne kategori, men i den efterfølgende oplistning har en del flere besøgt det vi i Danmark
definerer som attraktioner (fx Tivoli Friheden, teatre, biografer, museer etc.), så vi har selv tilpasset svarene her, så de
matcher de eksempler, som folk har angivet.

18

Når vi spørger ind til de mere præcise attraktioner besøgt, så ser vi, at Den Gamle By uden sidestykke er
den mest populære aktivitet. Hvilket i øvrigt også var tilfældet i 2004, ved vores forrige internationale
mastersmesterskab.
Også Aros var yderst velbesøgt, og vi kan dermed se, at byens store kulturelle flagskibe også er attraktive
for deltagere i sportsevents som EMACS.
Af ”none of the listed” er der en række populære attraktioner. Nogle af disse er:
-

Dokk1
Domkirken
Mindeparken
Besættelsesmuseet
Botanisk Have

Men også attraktioner uden for Aarhus nævnes flere gange:
-

Fregatten Jylland
Legoland
Himmelbjerget
Skagen

Vi slutter her afsnittet med et citat fra udfyldelsen af sprg. 22:” The whole town and at the end the shore. It
was very good for me to see how you live in Denmark. It was the best holiday I ever had. To run the 800m in
this beautiful atmosphere. It was the best moment of my athletic career and now it is better to end it. Thank
Denmark. Klaus from Stuttgart.”
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Eventanalyse (spørgsmål 23-27)
Det næste hovedafsnit handler om en analyse af selve eventen. Hvad synes deltagerne om det vi leverede
og de forskellige dele af eventen. Herunder er også inkluderet det samlede indtryk af både eventen og
Aarhus som destination.
Spørgsmål 24-25: Hvordan levede eventen op til forventningerne?
Vi starter med ganske enkelt at spørge om, hvorvidt eventen levede op til forventningerne. Der er desuden
mulighed for mere kvalitative kommentarer.
Overordnet set, så ved vi at den samlede vurdering af EMACS er influeret ikke kun af de elementer, som
LOC stod for at levere, men også helhedsindtryk af ophold, faciliteter, kvalitet af konkurrencer, men også
mere ”ikke-influerbare” parametre såsom sportslig succes, vejrforhold mv.
Nedenfor ses det samlede resultat inkl. et indekstal for gennemsnitlig vurdering.

Vi ser, at 68 % svarer to high eller very high degree, hvilket dermed viser, at over 2/3 har været rigtig godt
tilfreds med den overordnede oplevelse ved at deltage i EMACS. Som arrangør er det bestemt et
tilfredsstillende resultat, og flere af uddybningerne understreger, at mange har haft en virkelig god
oplevelse for dem selv og deres medrejsende.
Hvis vi går i dybden med de 3 %, som slet ikke er tilfredse, samt de 12 %, som er en smule negative i deres
vurdering, så kan vi formentlig finde nogle af svarene i de efterfølgende spørgsmål. Også i de kvalitative
besvarelser ser vi nogle af de ting der gav utilfredse miner. Nogle eksempler på dette er:
-

Den arrangørleverede transportservice.
Servicen på Viby Stadion – dels i relation til faciliteter, og i forlængelse af dette ikke tilstrækkelig
tørvejr i forbindelse med den megen (uventede) regn, der kom under eventen. I forlængelse af
dette, er er også en del kritik af manglende servicefaciliteter på Viby såsom speaker mv.
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-

Et par enkelte kommenterer den samlede ”value for money”, som de ikke synes var god nok.
Cateringen på de to venues var ikke tilfredsstillende fra et ”sportsmands-perspektiv”.
Og en har svaret ”Everything was fine, except my injury”, som igen understøtter, at vurderingen
ofte er lige så følelsespræget, som den er faktuel baseret i serviceniveau etc. Ligeså er der et par
kuriøse kritiske kommentarer omkring, at man har fået parkeringsbøder i forbindelse med ulovlig
parkering. Og at det skulle være arrangørernes skyld (på trods af faktuel ulovlig parkering).

Overordnet set, er det dog kun 15 %, som har ytret sig mindre positivt over den samlede oplevelse, og med
et ”average” på 3,7, må konklusionen være, at langt størstedelen var tilfredse med den samlede oplevelse
som deltager i EMACS 2017. Et par citater til at understøtte dette:
-

-

“It was a very enjoyabe and special experience. I am most excited to both come back to this event
and to Aarhus in the future!”
“Very well organized and time table was very accurate. Very impressed with such a big event being
run so professionally.”
“It was my first time and I loved it. Denmark was an expensive place to stay but apart from that I
made some great friends, had some wonderful race experiences and got to visit a place I might
never have seen - awesome :)”
“It was a well-organized event and all staff/volunteers were very helpful, knowledgable, and
friendly.”
“Organization was first class, events on time and the officials and young people on the medal
rostrum were excellent”

Ovenstående er et lille udpluk af de tilbagemeldinger der er skrevet. Mange udtrykker stor tilfredshed med
i særdeleshed de frivillige og deres hjælpsomhed. Også til LOC og med den punktlighed hvormed
konkurrencerne blev udført, samt de dertilhørende servicefunktioner. Også Aarhus som destination, samt
deres oplevelse i byen med den lokale befolkning får mange positive ord med på vejen – om end flere
kommenterer det generelle prisniveau i Danmark, som værende meget højt.
Spørgsmål 26-27: Feedback på de enkelte serviceområder.
I direkte forlængelse af ovenstående blev der spurgt ind til feedback på nogle af LOC på forhånd udvalgte
områder. Først og fremmest for at få en dybere forståelse af ovenstående samlede vurdering, men også for
at komme lidt mere i detaljer med de forskellige områder, hvor der dels var forskellige ansvarlige internt i
LOC, men også for at se på nogle af de områder som lå uden for LOC’s direkte ansvar.
I de tal vi præsenterer nedenfor, har vi frasorteret alle ”Don’t know” svar, da det vurderes at bygge på, at
den enkelte respondent ikke har haft tilstrækkelig viden til at vurdere området. Eksempelvis var over
halvdelen af alle deltagere aldrig i konkurrence på Viby Stadion, hvormed at en stor andel naturligt har
skrevet ”Don’t know” til faciliteterne der.
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Ser vi nærmere på ovenstående besvarelser, så ser vi, at nogle af kerneområderne for LOC leverer rigtig
fine resultater. Helt essentielt for at deltagerne har en god oplevelse er, at konkurrencerne fungerer, og
bliver gennemført på et højt teknisk niveau. Dette kan man umiddelbart konkludere er sket. Også ”hjertet”
i eventen, Ceres Park, lever til fulde op til deltagernes forventninger med average på 4,1, hvilket er en
ekstrem høj rating.
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Ser vi på de øvrige LOC kerneopgaver såsom generel service samt informationsniveau før og under eventen,
så vurderes disse områder også særdeles positive – alle områder med average på 3,8 eller derover.
To områder får markant dårligere rating: Catering og Viby Stadion.
Som også nævnt i kommentarerne i foregående spørgsmål, så var dette to af de områder, hvor der kom en
del kommentarer i den overordnede vurdering. Og selv om det trods alt er overvejende positivt de to
områder bedømmes (average 3,1 og 3,0), så er det en markant dårligere rating.
I forbindelse med besvarelserne i dette afsnit, har LOC været meget spændt på de forskellige ratings, da
man fra arrangørside på forhånd var opmærksom på visse svagheder. LOC havde på forhånd følgende
vurderede svagheder i organisationen, som vi her vil give et par ord med på vejen i forhold til den feedback
der her er fremkommet:
-

-

-

Catering: LOC havde på forhånd frygtet rating i denne kategori. Ikke fordi, at man bevidst leverede
et dårligt produkt, men fordi to ydre omstændigheder forventedes at ville påvirke feedback’en i
negativ retning:
o 1) Prisniveauet på danske stadions klassisk ”stadion catering” er markant højere end i
Mellem- og Sydeuropa, hvilket forventedes at give en dårlig ”value for money” oplevelse.
o 2) LOC havde ikke lov til at sikre god, billig og sund forplejning til deltagerne. Ved
tilsvarende stævner i andre lande, kan arrangørerne typisk sikre målrettet forplejning.
EMACS var afhængig af dels Ceres Parks lyst til medvirken inden for cateringområdet, og
dels en privat forpagter på Viby Stadion.
o LOC vurderede samarbejdet i begge tilfælde værende utilfredsstillende. På Ceres Park var
det primært udbuddet af sunde og gode alternativer til øl/pølser, som manglede (i et
tilgængeligt prisleje). Herunder forståelsen af adfærden blandt ”deltagere” frem for de
normale kunder, ”tilskuere”. På Viby Stadion var vi egentlig ganske godt tilfredse. Desværre
valgte de – uden mulighed for LOC at påvirke dette, at holde lukket på en af
konkurrencedagene, hvilket var særdeles utilfredsstillende. Dog var der også mange
rosende ord til ”den hyggelige stemning”, der var i Viby Cafeteriet.
o Feedbacken ligger nogenlunde på det niveau LOC havde forventet.
Transport: Ved mange tilsvarende mesterskaber, har man kunnet tilbyde adgang til offentlig
transport via akkrediteringskortet. Denne mulighed blev også kortlagt i Danmark, men det lod sig
ikke gøre inden for rimelighedens betragtninger rent økonomisk, da det regionale Midttrafik’s
økonomiske krav ikke gav nogle reelle muligheder. Det skal hertil siges, at det er et problem, man
oplever ved større events i Danmark generelt.
o LOC havde indsat en shuttle-service med to gratis buslinjer.
o LOC havde på intet tidspunkt lovet gratis offentlig transport og ej heller dækning til alle
overnatningssteder i Aarhus. Det på trods, så havde mange deltagere forventet denne
service ud fra en historisk betragtning. På trods af klar information op til eventen.
o LOC havde forudset den negative feedback på dette område, og anerkender den modtagne
kritik, som LOC dog havde frygtet værre.
Viby Stadion: Facilitets- og serviceniveauet mellem de to stadions er ganske markant. I
planlægningen havde der været fokus på, at sikre en nem logistik, hvorved Viby Stadion var valgt
frem for fx Silkeborg eller Randers. Denne del blev værdsat. Modsat var det klart, at de atleter, som
primært skulle konkurrere på Viby Stadion, ville opleve en nedsat kvalitet. Afvejningen er i en
sådanne situation også, hvor mange midlertidige justeringer man skal lave. Her tænkes dels på
renovering/bygning, samt dels på lejet udstyr.
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LOC tog et bevidst valg omkring at forsøge at slå på ”hyggelige omgivelser”, og derfor ikke køre en
masse midlertidig materiel ind. I stedet var håbet at sommervejret ville arte sig, og mange ville
nyde at sidde på den åbne terrasse, de nyslåede græsskrænter etc. Desværre artede vejret sig helt
anderledes med regn hver eneste dag, hvilket ”udstillede” Viby Stadions manglende faciliteter.
LOC stod desuden for bygning af et midlertidig kasteanlæg, samt diverse renoveringer i samarbejde
med Aarhus Kommune. Alt sammen glimrende forbedringer, som var nødvendige.
Mange deltagere har ikke svaret på dette spørgsmål, da de ikke har benyttet Viby Stadion.

Spørgsmål 28 og 29: Tilfredshed med Aarhus som destination, og sandsynlighed for, at man vil vende tilbage.
Et vigtigt spørgsmål at få besvaret er, hvordan helhedsoplevelsen af Aarhus og Danmark som destination
var. Selvfølgelig er dette influeret af opfattelsen af selve eventet – ligesom man også modsat kan forvente
at evalueringen af eventen vil være påvirket af helhedsoplevelsen af byen/landet.
Vi ser en meget høj tilfredshed med Aarhus som destination. Et average på 4,2 er særdeles højt, og den
positive oplevelse passer da også rigtig godt med de tilkendegivelser vi modtog undervejs og efter.

I det opfølgende spørgsmål, spurgte vi ind til, hvorvidt deltagerne kunne forventes at ville vende tilbage.
Også her ser vi, at langt størstedelen helt sikkert vil være interesseret i at komme tilbage. Blot 17 % siger, at
EMACS ikke har øget sandsynligheden for, at de vil vende tilbage. Dette vurderes at være en utrolig stærk
tilfredsindikator, og viser endnu engang de potentielle økonomiske gevinster ved sådanne et event.
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Overordnet set, så har vi i denne sektion fået de mere detaljerede vurderinger af både LOC, de forskellige
delområder samt de ydre rammer, som danner baggrund for den samlede vurdering af eventen.
LOC vurderer på baggrund af feedbacken, at den fornemmede positive feedback umiddelbart efter eventen
også matcher den målbare tilfredshed.
Det er klart, at der var områder, hvor vi ikke ramte helt så høj tilfredshed, som man kunne have ønsket sig.
Dels var denne dog forventet givet de økonomiske og strukturelle rammer, og dels tyder det ikke på, at det
har trukket den samlede vurdering af deltagernes oplevelse af Aarhus/Danmark som helhed i en negativ
retning.
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Sportslig baggrundsanalyse (spørgsmål 32-38)
Sidste del af undersøgelsen omhandler en baggrundsanalyse af, hvad der kendetegner en mastersudøver,
som deltager i et internationalt mesterskab som EMACS. Hvad har de lavet før, hvor ofte har de deltaget
osv.
I atletikmiljøet både internationalt og nationalt er der mange antagelser og myter omkring, hvad der
kendetegner ”den typiske mastersudøver”. Modsat er der ikke mange baggrundsdata til rådighed om ”den
typiske mastersudøver”, så vi har forsøgt at indsamle noget mere viden om deltagerne, for at kunne hjælpe
forbund og fremtidige arrangører med at målrette deres indsats på området.
Spørgsmål 32-33: Hvor gammel var du da du startede med atletik, og hvad er det højeste niveau du har
konkurreret på FØR masters atletikken?
Det klassiske spørgsmål mange samarbejdspartnere, medier og forbund stiller er: ”Er det typisk tidligere
eliteaktive, som er med til masters-mesterskaber?”
Indeværende undersøgelse viser klart, at svaret på ovenstående er ”nej”. Faktisk er der flere, som aldrig har
dyrket konkurrenceatletik før masters-karrieren (17 %), end der har konkurreret på internationalt niveau
som senior (13 %).
Den største gruppe af udøvere, er dem der har konkurreret på nationalt niveau (39 %) efterfulgt af dem der
har konkurreret på lokal/regionalt niveau (26 %). Dermed synes anbefalingen også klar i forhold til, hvor
man skal fokusere på at fastholde udøvere/rekruttere deltagere fra. Den brede masse af
lokale/regionale/nationale udøvere, som måske ikke har været på internationalt topniveau, men som har
en livslang passion for konkurrenceatletikken, synes at være den mest oplagte målgruppe.
Vi skal dog heller ikke glemme at næsten hver femte har aldrig dyrket konkurrenceatletik før
mastersalderen, og man kan derfor med god ret sige, at mange af deltagerne levede op til EMACS’ slogan
”It’s never too old” – også i relation til, hvornår man kom i gang med konkurrenceatletikken. Da andelen af
befolkningen, som dyrker senioratletik på regionalt/nationalt niveau i de fleste europæiske lande er
faldende, kan man dermed også med nogen ret sige, at for at kunne vækste på eventfronten, bør man være
endnu bedre til at tiltrække ”nye udøvere” – de der ikke har konkurreret tidligere i livet.
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Ser vi på alderen for, hvornår de startede med at dyrke atletik, så er variation stor. Gennemsnitsalderen er
24,6 år, men dækker over nogle der stor set er født ind i atletikken, til to deltagere, som angiver de først
startede som 80-årig!
Nedenfor ses en oversigt over fordelingen i ”alder for start til atletik”:
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

År
År
År
År
År
År
År
År

17%
39%
10%
14%
14%
5%
1%
0%

Spørgsmål 34: Hvorfor laver du mastersatletik?
Endnu et område, som LOC oplevede mange myter omkring, men ikke megen tilgængeligt data.
Samfundsmæssigt er det sundhedsagendaen som fylder, og det var derfor interessant at se, om det
konkurrencemæssige overhovedet var noget som fyldte.
Man kunne udfylde flere årsager, og der tegner sig et meget klart billede, at det for langt størstedelen er
træningen, som er i fokus. Dog er det at konkurrere også ekstremt vigtigt for vores deltagere (75 %), og en
tredjedel pointerer sågar (32 %), at det at vinde medaljer er en klar drivkraft.
Også sundhedsagendaen er vigtig. Over halvdelen (58 %) angiver, at dette er en af grundende til, at de
dyrker mastersatletik.
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Spørgsmål 35-37: Hvor meget tid bruger du på atletikken, og hvordan er din træning organiseret?
Først og fremmest har det været vigtig for LOC, at hjælpe atletikforbundene med, at levere data på,
hvordan den typiske internationale mastersudøver organiserer sin træning. Kun på den måde, kan man
aktivt påvirke udvikling af flere træningsfællesskaber i fremtiden.
Vi ser en ret så stor tre-deling af deltagerne. En tredjedel (33 %) angiver, at de dyrker træningen på
individuel basis, næsten en tredjedel (31 %) træner på klubhold, og lidt færre (28 %) træner individuelt i
klubregi. Alle tre grupper baserer sin træning på de tre klassiske former for organisering.
Baseret på disse tal, kan man først og fremmest konkludere, at langt størstedelen træner på individuel basis
på den ene eller anden måde. Og en rigtig stor del træner uden for det klassiske klubregi. Dermed også
sagt, at man ikke nødvendigvis kommer ud til hele målgruppen, hvis man kun kommunikerer via de
klassiske klubkanaler.
Det kunne være interessant at dykke yderligere ned i den store gruppe af individuelt trænende
mastersudøvere, om eventuelle fællesskaber ville øge deres glæde ved træningen. Og evt. sammenholde
dette med frafald. Dette giver indeværende datasæt desværre ikke mulighed for.
Ser vi på de angivne tal på, hvor mange ugentlige timer den typiske mastersudøver bruger på træningen –
og på andre aktiviteter tilknyttet ”masterskarrieren” uden for atletikken, så ser vi, at den gennemsnitlige
ugentlige træningstid er på 7,49 timer ugentlig19. Derudover bruger den gennemsnitlige udøver 4,55 timer
per uge på andre aktiviteter i relation til deres idræt20.

19

7 outliere på angivelser på 30 timer eller derover er fraregnet, da det vurderes at være urealistisk.
Igen er 7 outliere fjernet, da de vurderes at være urealistiske. 43 har ikke svaret på spørgsmålet med et tal, hvilket
kan tolkes som ”ingen tid” eller at de ikke ved/har styr på, hvor mange timer. Her er sidste mulighed valgt.
20
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Spørgsmål 38: Hvor mange internationale mastersmesterskaber har du deltaget i?
Sidste spørgsmål relaterer til, hvor meget ”stamkunder” deltagerne er.
Grafen nedenfor er relativt selvbeskrivende. Godt en tredjedel (36 %) har deltaget i 5 eller flere
mesterskaber. De øvrige har deltaget i max 4 mesterskaber (inkl. EMACS 2017), og hele 31 % af alle
deltagere var mesterskabsdebutanter.
En anbefaling til fremtidige arrangører er derfor også, at man skal være opmærksom på den store
udskiftning af deltagere, og sørge for aktivt at rekruttere ”førstegangsdeltagere”, da denne gruppe udgør
en kæmpe andel af alle deltagere.
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Konklusion / Opsamling
Vi har igennem denne analyse gennemgået alle de data vi har modtaget fra deltagerne i EMACS. Som
nævnt har vi grupperet spørgsmålene – og dermed analysen – i tre temaer.
Første tema var fokuseret om den turismemæssige impact – herunder overnatningsformer, seværdigheder
etc. Mange interessante tal er fremkommet – bl.a. at EMACS 2017 har generet 65.000-68.000
overnatninger, hvilket igen har resulteret i en samlet turismeomsætning på et sted mellem 68,8-83,1 mio.
kroner.
Interessant er det at se adfærdsmønstret i forhold til bookning af overnatninger, hvor over ¼ af alle
deltagere valgte AirBnB som platform, og at de store internationale bookingportaler er folks prioriterede
bookingmetode. Modsat ser vi, at det fortsat er Den Gamle By, som er klart den foretrukne lokale
seværdighed for målgruppen – i lighed med tilsvarende undersøgelse fra 2004.
Andet tema var fokuseret på tilfredshed og samlede oplevelse af dels EMACS og dels området. Overordnet
set, var størstedelen af alle deltagere tilfredse med EMACS og deres ophold i Aarhus. Langt over halvdelen
af alle besøgende vurderer, at EMACS har øget sandsynligheden for, at de vil komme tilbage til Aarhus
og/eller Danmark på ferie.
Som forventet var de største kritikpunkter i deltagerfeedbacken fokuseret på catering på stadions,
transportservice samt standarden på Viby Stadion. Vi ser dog, at denne negative feedback på specifikke
områder ikke ændrer folks overordnede indtryk, hvor blot 15 % mener at EMACS ikke levede op til deres
forventninger. Særligt konkurrenceafvikling og generel service vurderes højt, og endnu engang påvises det,
at CERES Park er en fantastisk venue til store atletikkonkurrencer.
Tredje og sidste tema var fokus på deltagerne som sportsudøvere. En undersøgelse af, hvad der
karakteriserer den typiske mastersudøver.
Kort sagt kan den typiske mastersudøvere karakteriseres som en der elsker træningen (og dermed sporten),
er interesseret i en sund livsstil, og elsker at konkurrere – og møde andre ligesindede. Størstedelen træner
alene, men ca. en tredjedel er med i træningsfællesskaber. Baggrunden er typisk konkurrenceatletik på
lokalt/regionalt/nationalt niveau, men mange er også startet relativt sent i livet. Det gennemsnitlige
tidspunkt i livet de er startet med atletik er som 24,6-årig, og størstedelen har deltaget i max 5
mastersmesterskaber af international karakter.
Samlet set, så vurderer LOC, at de indsamlede informationer i denne rapport er retvisende for eventen som
helhed. Der er ikke fremkommet information og/eller konklusioner, som ikke understøttes af de
umiddelbare indtryk og reaktioner vi modtog under og efter eventen i mere direkte form. Denne analyse
har dog bidraget med mere dybdegående information om de forskellige områder, og har dermed også
været med til at dokumentere på godt og ondt hvordan EMACS blev opfattet af deltagerne, samt hvilken
påvirkning det har haft på samfundet.

Rapport udarbejdet af Mikkel Larsen, Head of Event EMACS 2017 i samarbejde med Thulstrup Research.
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Appendix 1: Spørgeskema (dansk version)
1. Tak fordi du tager dig tid til at besvare vores spørgsmål

Vælg sprog ved at klikke på SPROG nederst på siden

3. Hvor har du fast bopæl?

(Angiv kun ét svar)
Aarhus og
omegn
(max 50
km fra
centrum)

Øvrige
Danmark





Storbritanien



Tyskland



Italien

Spanien





Finland

Holland

Sverige







Andet

_____________________________________________________

4. Køn

(Angiv kun ét svar)


Mand



Kvinde

5. Alder, venligst noter

(Angiv værdi)


______

31

Frankrig



6. Hvad var din rolle til EMACS 2017?

(Angiv kun ét svar)


Deltager



Frivillig - Gå til 9



Medrejsende/familie - Gå til 10



Tilskuer - Gå til 10



Leder/official - Gå til 10



Presse/medier - Gå til 10



Andet - Gå til 10

7. Var du til EMACS 2017 alene eller sammen med andre?

(Angiv gerne flere svar)


Jeg rejste alene



Jeg rejste sammen med andre deltagere



Jeg rejste sammen med andre, som ikke deltager i EMACS



Ved ikke

8. Hvor mange rejste du sammen med, som ikke deltager i EMACS?

Noter antal

Voksne og unge

Børn - op til 14 år

____

____

9. Hvor mange dage deltog du i EMACS?
Noter antal
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(Angiv værdi mellem 0 og 99)


______

10. Hvor mange dage (nætter) opholdt du dig i Aarhus og omegn (max 50 km fra centrum) i forbindelse med
EMACS?

(Angiv kun ét svar)


Jeg bor i Aarhus og omegn (max 50 km fra centrum) - Gå til 18

Noter antal

_____________________________________________________
11. Forlængede du dit ophold i Danmark i forbindelse med EMACS?

(Angiv kun ét svar)


Ja - Gå til 12



Nej - Gå til 13



Jeg bor allerede i Danmark - Gå til 13



Ved ikke - Gå til 13

12. Hvor mange dage forlængede du dit ophold?
Noter antal

(Angiv værdi)


______

Forbrug
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14. I hvilken by overnattede du i forbindelse med EMACS?

(Angiv kun ét svar)


Aarhus midtby - Gå til 16



Aarhus omegn (max 50 km fra centrum) - Gå til 16



Anden by - Gå til 15



Ved ikke - Gå til 18



Jeg overnattede ikke - Gå til 18

15. Hvor overnattede du?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

16. Hvad var din primære overnatningsform under eventen?

(Angiv kun ét svar)


Hotel



Airbnb eller lignende



Feriecenter
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Vandrehjem eller lignende



Lejet sommerhus



B&B, private værelser



Campingplads



Privat f.eks. hos venner og familie (uden betaling)



Min egen seng



Ved ikke

Andet, venligst noter

_____________________________________________________

17. Hvordan bookede du dit ophold?

(Angiv kun ét svar)


EMACS hjemmeside



Booking portal (fx hotels.com, booking.com, expedia)



Airbnb eller lignende



Netværk/venner



Direkte kontakt til overnatningssted



Ikke booket på forhånd



Ved ikke

Andet, venligst noter

_____________________________________________________
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18. Venligst angiv den valuta, som du vil benytte i svarene på spørgsmål om forbrug

(Angiv kun ét svar)


Danske kroner



Euro



Ingen valuta/ved ikke

Anden valuta

_____________________________________________________

19. Hvor mange penge brugte du i gennemsnit på din overnatning pr. DAG pr. PERSON?

(Angiv værdi mellem 0 og ?)


______

20. Hvor mange penge vil du tro, du i gennemsnit har brugt pr. DAG pr. PERSON? (Eksklusiv overnatning)

(Angiv værdi mellem 0 og ?)


______

21. Hvad har du brugt penge på?
(gerne flere svar)

(Angiv gerne flere svar)
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Dagligvarer



Restaurant



Seværdigheder/ kulturarrangementer



Tobak/Vin/Øl



Shopping



Ved ikke

22. Hvilke af følgende seværdigheder har du besøgt under dette ophold?
(gerne flere svar)

(Angiv gerne flere svar)


Moesgaard Museum



Aros



Den Gamle By



Tivoli Friheden



Ingen af de listede

Andre, venligst noter

_____________________________________________________

Om EMACS 2017

24. I hvilken grad levede EMACS 2017 alt i alt op til dine forventninger?
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(Angiv kun ét svar)


I meget høj grad



I høj grad



Hverken/eller



I ringe grad



Slet ikke



Ved ikke

25. Uddyb gerne

_____________________________________________________

26. Hvor tilfreds var du med følgende....

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/
eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Ved ikke

Stævneafvikli
ng













Faciliteter –
Ceres Park













Faciliteter Viby













Forplejning













Informations
niveau før
eventen
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Informations
niveau under
eventen













Servicenivea
uet













EMACS 2017
arrangørerne
som helhed













27. Uddyb gerne

_____________________________________________________

28. Hvor tilfreds har du været med Aarhus som rejsemål?

(Angiv kun ét svar)


Meget tilfreds



Tilfreds



Hverken/eller



Utilfreds



Meget utilfreds



Ved ikke

29. Har EMACS givet dig lyst til igen at besøge Aarhus og omegn og/eller det øvrige Danmark?

(Angiv kun ét svar)


Nej



Ja, til Aarhus
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Ja, til øvrige Danmark



Ja til både Aarhus og resten af Danmark



Ved ikke

Afsluttende spørgsmål

32. Hvor gammel var du, da du begyndte at dyrke atletik/løb/kapgang?
Noter alder

(Angiv værdi)


______

33. Hvad har været dit højeste konkurrenceniveau (FØR Masters)?

(Angiv kun ét svar)


Lokalt/regionalt



Nationalt



Internationalt niveau (junior/ungdom)



Internationalt niveau (Senior)



Har ikke dyrket konkurrenceatletik før masters niveau



Ved ikke

34. Hvorfor dyrker du masters atletik?
(gerne flere svar)
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(Angiv gerne flere svar)


Sundhed



Kan lide at dyrke sporten



Fællesskab/venskab



Kan lide at konkurrere



Jeg vil vinde medaljer



Prestige



Ved ikke

Andet, venligst noter

_____________________________________________________

35. Hvor mange timers træning bruger du pr uge (anslået gennemsnit over et helt år)?
Noter antal timer

(Angiv værdi)


______

36. Hvor mange timer (udover træning) bruger du på atletikken pr. uge (anslået gennemsnit over et helt år)
Noter antal timer

(Angiv værdi)


______

37. Hvordan er din træning primært organiseret (vælg den mest relevante)?

41

(Angiv kun ét svar)


Fælles træning på klubhold



Individuel træning i klub regi



Individuel træning



Træning i andre træningsfælleskab(er)



Træning med personlig træner



Ved ikke

Andet

_____________________________________________________

38. Hvor mange internationale masters mesterskaber har du deltaget i (inkl. dette)?

(Angiv kun ét svar)


Dette er mit første



2-4



5-9



10+



Ved ikke

39. Tak for din deltagelse

Din besvarelse er vigtig for os, så mange tak din hjælp
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Appendix 2: Spørgeskema (engelsk version)
1. Thank you for participating in this survey

Choose language via the LANGUAGE bottom below or press NEXT to continue the survey

Background questions

3. Where is your permanent residence?

(State one answer only)
Aarhus
and
surrounddings
(max. 50
km from
the city
center)


Other
Denmark

United
Kingdom





Germany



Italy



Spain

Finland

Netherlands







Sweden



Other, please note

_____________________________________________________

4. Gender

(State one answer only)


Male



Female
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France



5. Age, please note

(State value)


______

6. What was your role in EMACS 2017?

(State one answer only)


Participant



Volunteer - Go to 9



Accompanying person / family - Go to 10



Spectator - Go to 10



Teamleader / official - Go to 10



Press / Media - Go to 10



Other - Go to 10

7. Were you here for the event alone or with others?

(Multiple answers allowed)


I traveled alone



I traveled with other participants



I traveled with others who did not participate in EMACS



Don't know

8. How many did you travel with, who did not participate in EMACS?

Please note number

Adults and young people

Children - up to 14 years

____

____
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9. How many days did you attend / participate in EMACS?
Please note number

(State value between 0 and 99)


______

10. How many days (nights) did you stay in Aarhus and surroundings (max 50 km from the center) in
connection with EMACS?

(State one answer only)


I live in Aarhus and surroundings (max. 50 km from the city center) - Go to 18

Please note number
_____________________________________________________

11. Did you extend your stay in Denmark in connection with EMACS?

(State one answer only)


Yes - Go to 12



No - Go to 13



I already live in Denmark - Go to 13



Don't know - Go to 13

12. How many days did you extend your stay?
Please note number

(State value)


______
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Spendings

14. In what city did you stay in connection with EMACS?

(State one answer only)


Aarhus city center - Go to 16



Aarhus area (max. 50 km from city center) - Go to 16



Another town - Go to 15



Don't know - Go to 18



I did not stay overnight - Go to 18

15. Where did you stay?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

16. What was your primary accommodation during the event?

(State one answer only)


Hotel



Airbnb or similar

46



Holiday resort



Youth hostel or similar



Rented cottage



B & B, private accommodation or similar



Campsite



Private, eg. with friends and family (without payment)



In my own bed



Don't know

Other, please note

_____________________________________________________

17. How did you book your stay?

(State one answer only)


EMACS website



Booking portal (eg hotels.com, booking.com, expedia)



Airbnb or similar



Network / friends



Direct contact to the accommodation



Did not book in advance



Don't know

Other, please note
_____________________________________________________
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18. Please indicate the currency you want to use in the answers to questions about spendings

(State one answer only)


Danish kroner



EURO



No currency / Don't know

Other currency
_____________________________________________________

19. How much did you spend on your accommodation on average per DAY per PERSON?
Enter amount

(State value between 0 and ?)


______

20. How much do you think you have used in average per DAY per PERSON? (Excl. accommodation)
Enter amount

(State value between 0 and ?)


______

21. What did you spent money on?
(more answers possible)

(Multiple answers allowed)


Grocery shopping
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Restaurant



Attractions/ culture events



Tobacco / Wine / Beer



Shopping



Don't know

22. Which of the following attractions did you visit during this stay?
(more answers possible)

(Multiple answers allowed)


Moesgaard Museum



Aros



"The Old Town" (Den Gamle By)



Tivoli Friheden



None of the listed

Others, please note

_____________________________________________________

About EMACS 2017

24. To what extent did EMACS 2017 fulfill your expectations?

(State one answer only)
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To a very high degree



To a high degree



Neither/nor



In a lower degree



Not at all



Don't know

25. Please elaborate

_____________________________________________________

26. How satisfied were you with the following......

(State only one answer per question)
Very satisfied

Satisfied

Neither / nor

Unsatisfied

Very
unsatisfied

Don't know

Competition
execution













Facilities Ceres Park













Facilities Viby













Catering at
venues













Information
level before
the event













Information
level during
the event
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The service
level













EMACS 2017
Local
Organizing
Comittee













27. Please elaborate

_____________________________________________________

28. How satisfied were you with Aarhus as a destination?

(State one answer only)


Very satisfied



Satisfied



Neither / nor



Unsatisfied



Very unsatisfied



Don't know

29. Do you think you will return to Aarhus and/or to somewhere else in Denmark - because of the event?

(State one answer only)


No



Yes, to Aarhus



Yes, to somewhere else in Denmark
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Yes to both Aarhus and somewhere else in Denmark



Don't know

Final questions

32. How old were you when you began to practice athletics / running / race walking?
Note age

(State value)


______

33. What has been your highest level of competition (NOT as master athlete)

(State one answer only)


Local / regional



National level



International level (junior / youth)



International level (senior)



Has not practised competition before masters level



Don't know

34. Why do you do masters athletics?
(more answers possible)

(Multiple answers allowed)


Health



Like to practice the sport
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Community / friendship



Like to compete



I want to win medals



Prestige



Don't know

Other, please note
_____________________________________________________

35. How many hours of training do you do per week (estimated average over an entire year)? Note number of
hours

(State value)


______

36. How many hours (besides training) do you spend on the athletics per week (estimated average over an
entire year)? Note number of hours

(State value)


______

37. How is your training primarily organized?
(choose the most relevant)

(State one answer only)


Joint training at a club team



Individual training in a club



Individual training



Training in other training communities
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Training with personal trainer



Don't know

Other

_____________________________________________________

38. How many international masters championships have you participated in (including this)?

(State one answer only)


This is my first



2-4



5-9



10+



Don't know

39. Thank you for your input

Your answers are important to us so many thanks for your help
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Appendix 3: STØBBE analyse – standardværdier for forbrug
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Appendix 4: STØBBE analyse – opgivne værdier for forbrug
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