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HOSTING
WINNERS
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 trustworthy and experienced partners. Together we’ll make
your event a winner.
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NYE EVENTS, NY ARENA
OG NY INTERNATIONAL
POSITIONERING
2017 var et godt år med mange europamesterskaber, herunder EM i landevejscykling, badminton og svømning, hvor
sidstnævnte som den første internationale sportsevent blev
holdt i den nye Royal Arena.

Tilsvarende har de afholdte europamesterskaber m.fl. påvist,
at Danmark er et godt arrangørland, idet rettighedshaverne
har udtrykt stor tilfredshed med arrangementerne.

På budsiden blev der vundet mange verdensmesterskaber til
senere afvikling, bl.a. VM i kano & kajak (olympisk sprintdistance) 2021, VM i dart 2021 og VM i kvindehåndbold 2023.

Internationalt viste arbejdet også sit værd ved, at Danmark
rykkede en plads op, så vi nu ligger på en 14. plads over de
største eventnationer i verden (Top 20 Global Sports Nations
2011-24, offentliggjort april 2017).

Endvidere var Danmark vært for SportAccord Convention
(SAC), hvilket var en stor milepæl for Sport Event Denmark.
SAC tiltrak over 1.700 delegerede, hvoraf langt hovedparten
kom fra udlandet. For manges vedkommende var det første
gang, de besøgte Aarhus, hvor de også fik en smag af Kulturby
2017.

De mange resultater i 2017 kunne ikke være skabt uden et
tæt samarbejde med stærke partnere i værtsbyer, de danske
specialforbund og idrætsorganisationer samt de tusindvis af
frivillige. Det er derfor med ydmyghed og taknemmelighed
over for alle involverede, at vi stolt endnu engang viser nogle
af årets resultater frem.

Totalt set blev der afholdt 28 elite- og breddeevents med støtte
fra Sport Event Denmark, og ikke færre end 14 nye events blev
tildelt/vundet til Danmark. Dette medfører, at Sport Event
Denmark igen fastholder en høj hitrate på over 80 procent.

God læselyst!

Den samlede turismeomsætning genereret af de events, som
blev afviklet med støtte fra Sport Event Denmark, beløber sig
til godt 213 mio. kr. Desuden skønnes det, at godt 8.600 frivillige bidrog med i alt knap 150.000 timer for at gennemføre
de mange events.
2017 har også været året, hvor Sport Event Denmark og det
danske eventarbejde er blevet yderligere eksponeret og markedsført internationalt. Med-værtskabet af SAC 2017 demonstrerede på bedste vis de danske værtskvalifikationer overfor
samtlige internationale specialforbund, IOC, sportsmedier
m.fl.

Lars Krarup
Formand

Lars Lundov
Direktør
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27 SPORTSEVENTS
I HELE DANMARK
Events tildelt Danmark i 2017

Events, som ikke blev tildelt Danmark

•
•
•
•
•

• 2018-21 BWF World Tour - Denmark Open
(badminton), Odense
• 2019 VM Badminton (masters), Kolding
• 2018 VM Parabordtennis, Vejle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017 UCI Management Committee Meeting, København
2017 World Cup Cykelcross, Nordfyn/Bogense
2017 Swoop Freestyle World Championships, København
2018 Volvo Ocean Race - Fly By Aarhus
2018 VM Aquabike, Odense (en del af ITU Multisport
Festival 2018)
2018 EM Standarddans, København
2018 VM F2 Powerboat, Grand Prix of Denmark, Aalborg
2019 VM Cykelcross, Bogense
2020 EM TeamGym, Ballerup
2020 VM Taekwondo (poomsae), Vejle
2020 EM Bowling, kvinder, Aalborg
2021 VM Kano & Kajak (sprint), Bagsværd Sø
2021 VM Dart, Esbjerg
2018-21 Denmark Open, Premier Super Series
(badminton), Odense
2023 VM Håndbold, kvinder. Delt værtskab med Sverige
og Norge, danske værtsbyer endnu ikke besluttet

Bud, der blev arbejdet med i 2017, hvor
beslutning først er sket i 2018
•
•
•
•
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2019 VM Match Race, kvinder, Middelfart - Ej tildelt
2020 World Cup Kano & Kajak, Bagsværd Sø - Ej tildelt
2021 VM Idrætsgymnastik, København - Tildelt
2022 VM Mountain Bike Marathon, Haderslev - Tildelt

Bud, der blev arbejdet med i 2017,
hvor værtsland endnu ikke er besluttet
•
•
•
•

2022 EM Parasvømning, København/Bellahøj
2021 Tour de France - Grand Depart, København m.fl.
2022/2024 EM Håndbold, herrer
2023 European Company Sports Games, Frederikshavn
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Aalborg
2

Thisted

22

20

Himmerland

Nørre Vorupør

15
Viborg

Herning

7, 16, 26
Hvide Sande
Ringkøbring Fjord

3, 14, 17,

Aarhus

Silkeborg
6

9

Horsens

23

19

27

Holbæk

Bogense
4

Vallensbæk

Kolding
Odense

8

København

1, 13, 18, 21, 22, 24, 28

11

6, 25

Rødding

Troense

Sønderborg

10

12

Events i Danmark i 2017, støttet af Sport Event Denmark
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

EM 10-dans, København
EM Klassisk Styrkeløft Trekamp, Thisted
SportAccord Convention, Aarhus
EM Badminton, Kolding
Equitour Aalborg - FEI Nations Cup
Spring & Dressur, Aalborg
NBA 3X Streetbasket, Odense
EM Triatlon (mellemdistance), Herning
Made in Denmark - Challenge Tour
Golf, Rødding
Danish FIM Speedway Grand Prix,
Horsens
VM Starbåd, Troense
VM F18 (sejlsport), Vallensbæk

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

VM Contender (sejlsport), Sønderborg
CPH Open (skateboard), København
EM Atletik, Masters, Aarhus
Generation Handball, Viborg
EM Landevejscykling, Herning
Aarhus Sailing Week, Aarhus
VM Swoop Freestyle
(faldskærmsudspring), København
19. UCI Gran Fondo Denmark (cykling),
Holbæk
20. Made in Denmark - Europa Tour Golf,
Gatten
21. Christiansborg Rundt / LEN Cup (åbent
vand svømning), København

22. VM StandUp Paddle og Paddleboard,
København og Nørre Vorupør
23. Waterz - PWA World Windsurfing Tour
Slalom, Ringkøbing og Hvide Sande
24. CPH Half (løb), København
25. Denmark Open (badminton), Premier
Super Series, Odense
26. FEI World Cup Dressur, Herning
27. World Cup Cykelcross, Bogense
28. EM Svømning (kortbane), København
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DANMARK PÅ DEN
INTERNATIONALE
SCENE
2017 har stået i de internationale relationers tegn. Ud over at hele den internationale sportsverden besøgte Danmark i forbindelse med SportAccord
Convention 2017 i Aarhus, har Sport
Event Denmark rejst ud i verden masser af gange for at mødes med mulige
fremtidige rettighedshavere til events i
Danmark. Vi har været ude for at samle
erfaringer fra sportsevents og konferencer, som er blevet afviklet rundt om
i verden, og Sport Event Denmark har
bidraget som oplægsholder på en lang
række seminarer/møder. Disse møder
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og site visits bidrager til uvurderlig erfaringsudveksling og lobbyarbejde for
fremtidige events til Danmark.

ven, hvilket bragte Danmark en plads
op til en 14. plads, hvor vi nu ligger foran bl.a. Holland, Schweiz og Sverige.

Nye højder

På ”by-siden” (Top 20 Global Sports
Cities 2011-24) er det værd at bemærke, at København har bibeholdt sin 8.
plads, og at Aarhus er den by, som er
steget mest af alle med hele 70 pladser
til en 67. plads. Springet er bl.a. sket på
grund af det kommende værtskab af
VM sejlsport 2018 - alle olympiske klasser og VM Cross 2019.

Danmarks vedholdende arbejde på den
internationale scene slog ud på medieog analysefirmaet, SportCals, liste over
de største sporteventnationer i verden
(Top 20 Global Sports Nations 201124, offentliggjort april 2017). Danmarks
samlede ”eventscore” steg mere end
nogen anden nation siden 2016-udga-

GLOBAL SPORTS NATIONS 2011-24

GLOBAL SPORTS CITIES INDEX

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
33
67

+/- Nation
Events
0 USA
44
+2 United Kingdom
34
-1 Russia
32
+1 China
37
-2 Canada
41
+2 Japan
21
-1 Germany
38
-1 Italy
33
+1 France
29
-1 Brazil
10
+2 Austria
20
-1 Korea
20
-1 Spain
20
+1 Denmark
19
-1 Netherlands
24

Overall
40555
39055
34287
33904
31585
28770
28609
24708
23273
22445
21004
20957
20684
16661
16497

+/- City
0 London
0 Rio de Janeiro
0 Tokyo
0 Moscow
0 Doha
0 Paris
0 Budapest
0 Copenhagen
0 Beijing
0 Kazan
0 Sochi
+5 Baku
-1 Helsinki
0 Glasgow
+5 Pyeongchang
+5 Herning
+70 Aarhus

Nation
Events
United Kingdom
13
Brazil
7
Japan
11
Russia
14
Qatar
10
France
13
Hungary
11
Denmark
8
China
7
Russia
5
Russia
6
Azerbaijan
6
Finland
7
United Kingdom
5
Korea
3
Denmark
3
Denmark
2

Score
18694.87
16632.13
16163.21
13123.34
12067.82
10934.64
9811.74
7150.95
7134.91
6226.45
5695.44
5633.16
5626.88
5490.33
5274.25
3603.43
2444.32

2017 Europamesterskabet
i landevejsløb. Herre U23
Landevejsløb. Guldvinder
Casper Pedersen, Danmark
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VÆRDIEN OG
GLÆDEN VED
EVENTS
Det er Sport Event Denmarks mission
at tiltrække og afvikle internationale elite- og breddeevents, som bl.a. er med
til at brande dansk idræt og Danmark
internationalt, at generere udenlandsk
turismeomsætning, involvere danskerne og udvikle sporten i Danmark.
For første gang nogen sinde har analysefirmaet Kraka sat værdi på danskernes ”oplevede” glæde ved de events,
som Sport Event Denmark støtter.
Ved et sportsarrangement optræder
glæden fx i form af en følelse af begejstring, stolthed, social sammenhængskraft, sammenhold, gode danske
sportslige resultater samt oplevelsen i
sig selv, hvis man deltager eller hører
om arrangementet i medierne.
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Konkret er det for et par tusinde personer i analysen blevet afdækket, hvor
meget de er villige til at betale ekstra i
skat for derved at sikre, at der afholdes
et ekstra sportsarrangement. Princippet i metoden er, at den ekstra skattebetaling, en person er villig til at acceptere for et ekstra arrangement, svarer
til personens glæde ved arrangementet
- opgjort i kroner og ører. Den anvendte metode er tidligere anvendt til fx at
opgøre danskernes glæde ved Det Kongelige Teater.

Analysen viser, at nogle personer har
en stor glæde ved sportsbegivenheder,
mens andre har lav eller endog ”negativ
glæde” – fx hvis de føler sig generet af
arrangementet. Analysen er baseret på
events, som Sport Event Denmark har
støttet i 2014-15 og er beregnet til i alt
396 mio. kr. I alt støttede Sport Event
Denmark 48 events i perioden.
Samfundsøkonomisk set har den offentlige investering i events i perioden
genereret en benefit/cost-ratio på 1,6,
hvilket betragtes som særdeles højt. Eller sagt på en anden måde: Sport Event
Denmark har på bundlinjen skabt samfundsøkonomisk værdi på 154 mio. kr. i
de to år, alene i betalingsvillighed hos
danskerne.
Den udenlandske turismeomsætning,
som er genereret qua Sport Event Denmark-støttede events i 2017 skønnes
derudover at være i alt godt 213 mio.
kr., godt hjulpet på vej af de mange
overnatninger i forbindelse med Sport
Accord Convention 2017 og EM for Masters (atletik) 2017, begge i Aarhus.
På frivilligfronten anslås det, at godt
8.600 frivillige har lagt knap 150.000
timer i at forberede og gennemføre de
28 events i 2017.

9

DET LANGE SEJE TRÆK
Arbejdet med at få store, internationale mesterskaber til Danmark er for det
meste et langt, sejt træk, hvor de indledende sonderinger oftest ligger år før
eventen tildeles og afvikles i Danmark.
I dette forberedende arbejde indgår
som oftest både Sport Event Denmark,
forbund og værtsbyer. Det indebærer
både analysearbejde, lobbyarbejde og
arbejde på de interne linjer hos de internationale og nationale forbund og i
værtsbyerne.
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Der et ikke en fast model for, hvordan
ideen til et bud opstår og bliver sat i
søen. Sommetider er det Sport Event
Denmark, der foreslår forbundet at
overveje at byde på et mesterskab. Andre gange kommer forslaget fra forbundet eller fra en potentiel værtsby. Og
andre gange igen er det kommercielle
aktører, der kommer med en idé.
En start på Tour de France står eksempelvis højt på den danske ønskeliste, og
Sport Event Denmark arbejder således

sammen med Erhvervsministeriet, de
involverede kommuner, regioner og
cykelmiljøet i Danmark for at gøre opmærksom på, at en Tour de France-start
i Danmark vil blive fantastisk både for
ASO, som ejer rettighederne til Touren,
rytterne og ikke mindst danskerne.
Under mottoet: ’The Greatest Cycling
Race in the World meets the greatest
Cycling City in the World’ har Danmark
gentagne gange gjort opmærksom på,
at vi i 2016 afleverede et officielt bud.
Og siden har vi benyttet enhver lejlighed

til at gentage vores ønske om at blive værter for eventen. Således var en
større, dansk delegation til stede ved
2017-starten i Düsseldorf, og sideløbende har en social media-kampagne
kørt med samme budskaber.
En anden måde at bygge op til at få
store, internationale mesterskaber til
Danmark er at afvikle eksempelvis en
World Cup forud fra et VM. På den måde
viser vi, hvordan vi i Danmark er værter,
og hvordan vi med eksempelvis sideak-

tiviteter involverer både borgere, tilskuere og hold.
I 2017 sadlede Herning op til en FEI
World Cup i dressur i Jyske Bank
Boxen i skolernes efterårsferie i uge 42.
World Cuppen blev en stor succes og
med de flotte danske resultater og den
gode feedback fra både hold, ryttere
og tilskuere er der nu begrundet håb
om, at der på sigt kan hentes en dobbelt Wold Cup i både spring og dressur
samt en World Cup-finale til Danmark.

Et tredje eksempel på det lange seje
træk er de mange sejl, som Aarhus har
rebet alene i løbet af 2017. Her har byen
både afviklet en testevent – Aarhus Sailing Week – forud for VM i samtlige
olympiske sejlklasser i 2018, og byen
har landet en aftale om, at Volvo Ocean Race runder en bøje i havnen i 2018.
Både Aarhus Sailing Week og Volvo
Ocean Race – Fly By Aarhus er med til
at give VM’et i 2018 vind i sejlene.
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SPORTACCORD
CONVENTION

2.-7. APRIL, AARHUS
Sport Event Denmark og Aarhus Events
høstede stor ros for afviklingen af årets
idrætstopmøde, SportAccord Convention (SAC) 2017, som fandt sted i april
i Radisson Blu Scandinavia, hvor mere
end 1.000 organisationer, 92 internationale specialforbund og i alt 1.741
delegerede - heraf 1.230 udenlandske
- deltog.
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Internationale specialforbund, IOC,
sportspresse samt en lang række andre sportsorganisationer oplevede den
danske gæstfrihed gennem de godt 100
frivillige fra Kulturby 2017, der hjalp til
under eventen. Desuden fik de en lille
smag af dansk musik og kultur i Musikhuset og på Aros, hvor der blev holdt
henholdsvis åbnings- og afslutningsceremoni.

H.K.H. Kronprins Frederik deltog ved
en række møder, ligesom en række danske idrætspolitikere og specialforbund
mv. var til stede.
I forbindelse med SAC 2017 holdt en
række andre organisationer også møder i Aarhus, bl.a. Europarådets parlamentariske forsamling på Aarhus Rådhus med deltagelse af flere europæiske
sportsministre.

Mange effekter
Ud over at styrke det danske netværk til
en lang række internationale sportsorganisationer og pressefolk skabte SAC
en række effekter på både kort og lang
sigt. En online undersøgelse blandt deltagerne viser bl.a., at:

•	64 % har ændret holdning i positiv
retning til at placere fremtidige
events i Aarhus/Danmark.
•	Folk oplever Aarhus meget positivt
og hæfter sig bl.a. ved: Det rene miljø, venlige og imødekommende folk
og hyggen i byen
Desuden generede SAC:
•	Mere end 2.000 online nyhedshistorier, ca. 800 historier i printmedier
og mere end 200 historier udsendt
af nyhedsbureauer.
•	
En udenlandsk turismeomsætning
på ca. 20,6 mio. kr., alene baseret på
de knap 7.000 overnatninger, som
de udenlandske gæster bidrog til i
forbindelse med eventen.

IOC-præsident Thomas Bach roste i sin tale ved åbningsceremonien i Musikhuset
det danske værtskab af SportAccord, den hyggelige stemning og det flotte event
set up.

Smagsprøver på danske flødeboller
blev serveret på Royal Copenhagen-fade til stor glæde for de delegerede.

De mere end 100 frivillige fra Kulturby
2017 fik stor ros af kongresgæsterne for
deres kompetente hjælp og store imødekommenhed.

Som repræsentant for det danske værtskab af EURO 2020 gæstede Peter Schmeichel den danske stand, hvor han både gav interviews, uddelte fodbolde og skrev
autografer.

I forbindelse med SportAccord Convention blev der holdt pressemøde
på Moesgaard Museum, hvor Dansk
Atletik Forbund bl.a. præsenterede løberuten for VM cross 2019. Sebastian
Coe, præsident for det internationale
atletikforbund (billedet), var meget begejstret for ruten, som bl.a. kommer til
at gå hen over Moesgaard Museums
skrånende græstag.
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Fra venstre: Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard, præsident for SportAccord Convention Francesco Ricci Bitti, HKH Kronprins
Frederik, præsidenten for GAISF (Global Association of International Sports Federations) Patrick Baumann, Sport Event Denmarks direktør Lars Lundov samt Herning-borgmester og formand for Sport Event Denmark Lars Krarup gæstede den danske
stand og drøftede, hvordan Sport Event Denmark i samarbejde med værtsbyer og specialforbund/sportsorganisationer samarbejder om at tiltrække og arrangere internationale sportsevents i Danmark.
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Billeder fra en lang række internationale sportsevents i Danmark mødte de delegerede ved ankomsten til konferencen.

Konferencegæsterne fik også lidt kulturelle indslag, da de bl.a.
fik lov til at besøge Olafur Eliasons Regnbue og se udstillingen
på Aros i forbindelse med afslutningsceremonien.

Sport Event Denmark og Sport Event
Alliancen Danmark med repræsentanter fra Aarhus, Aalborg, Frederikshavn,
Herning, Esbjerg, Randers, Trekantsområdet, Fyn og København bemandede den danske stand, der var indrettet i
dagligstuestil med danske designmøbler. En lang række udbytterige møder
blev holdt med internationale topfolk
med henblik på at sikre nye, store internationale sportsevents til Danmark.

Studerende fra Aarhus Musikskole optrådte både på Aros ved afslutningsceremonien og i løbet af konferencen med små morgenindslag og i pauser.

En række aarhusianske familier viste exceptionel gæstfrihed under SportAccord
Convention og havde inviteret delegerede hjem til privat middag. Her er det repræsentanter fra sportsmagasinet Around the Rings, der besøger Per Hjerrild og Lotte
Pape og deres 2 børn. Per Hjerrild er til dagligt Sailing Event Manager i organisationen, der arrangerer VM sejlsport 2018 (alle olympiske klasser). Initiativet blev
overordentligt vel modtaget af gæsterne, hvor flere sagde, at det det var en helt unik
oplevelse.

Efter eventen er en del af bannerne blevet genanvendt til blandt andet sækkestole (som blev flittigt brugt af frivillige
i et afslapningsområde under Aarhus
Sailing Week august 2017), tasker mv.
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#Swoop
Swoop Freestyle World Championships: Luftsportens Formel 1 er udviklet i Danmark, og det første VM blev afviklet i
København 25.-26. august i 2017. Swooping er en faldskærms-

disciplin, hvor udøverne præsterer fantastiske freestyletricks i
øjenhøjde med tilskueren.

RUNDT OM
#ETU
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EM triatlon: Det var første gang et EM
blev afviklet i forbindelse med triatlonserien ”Challenge” i Herning. Men det
var ikke første gang triatleter indtog
heden ved Herning. Også de forrige

år har triatleter nydt godt af de mange
naturskønne områder. Triatleterne ved
EM svømmede i badesøen, Fuglsang
Sø, og var derefter på en cykelrute, som
var tilrettelagt således, at både atleter

og tilskuere fik optimale vilkår. Målgangen efter løbet var i hjertet af Herning
på byens torv, hvilket skabte en folkefest i høj sol.

EMACS: Mere end 3.500 deltagere i
alderen 35-93 år, heraf 90% internationale, deltog i EMACS, European Ma-

sters Athletics Championships Stadia
i Aarhus, 11 fantastiske dage i atletikkens navn, mere end 600 medaljesæt

og ikke mindre end 33 nye europa- og
verdensrekorder blev sat som del af
Kulturby 2017.

EVENTS
#IAAF Gold Label #CPHhalf #SportEventDK
CPH Half: Det årligt tilbagevendende halvmaratonløb i København, som er en arv
fra VM i halvmaraton 2014, fik i 2017 den fornemmeste, internationale udmærkelse
et halvmaraton kan løbe med, nemlig IAAF Gold Label.

EM 10-dans: Dansens allround disciplin, 5 latin- og 5 standard-danse, blev
afviklet på smukkeste vis i Tivoli Hotel
& Congress Center. Med danske sølvmedaljer havde tilskuerne i den fyldte
sal en fantastisk aften.
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EM I BADMINTON

25.-30. APRIL, KOLDING
EM i Kolding blev en sand badmintonfest med mange danske medaljer og
udsolgt til semifinaler og finaler, der
blev spillet i Sydbank Arena i Kolding.
Danmark er uden tvivl Europas førende
badmintonnation, og derfor var der
også pres på de danske spillere forud
for mesterskabet. Dette pres levede
de dog op til og sikrede Danmark to
guldmedaljer, tre sølvmedaljer og fem
bronzemedaljer.
EM blev til i samarbejde mellem Badminton Danmark, Badminton Europe,
Kolding Kommune, Trekantområdet og
Sport Event Denmark. Derudover var
Kolding Badmintonklub en stor del af
succesen, da de stillede med mange
dygtige og engagerede frivillige.

Både forud for og under mesterskabet
var der et rigtig godt samarbejde mellem de implicerede partnere, hvilket udmøntede sig i et succesfuldt og velorganiseret europamesterskab.

Danske medaljetagere
Guld: Mathias Boe/Carsten Mogensen
og Christinna Pedersen/Kamilla Rytter
Juhl

FACTS
• 260 deltagere fra 37 forskellige 		
lande
• Udsolgt til semifinaler og finaler 		
med plads til 5.000 tilskuere i
Sydbank Arena.
• 300 frivillige
• Tredje gang Danmark er vært
for EM i Badminton (tidligere: 2008
og 1996 i Herning)

Sølv: Anders Antonsen, Mads ConradPetersen/Mads Pieler Kolding og
Christinna Pedersen/Joachim Fischer
Bronze: Viktor Axelsen, Hans-Kristian Solberg Vittinghus, Kim Astrup
Sørensen/Anders Skaarup Rasmussen,
David Daugaard/Mathias Christiansen
og Mette Poulsen

At vi, allerede før EM begyndte, havde
udsolgt til finalerne, og at vi også fik
udsolgt til lørdagens semifinaler viser
den store interesse for at opleve international topbadminton i Danmark og
lokalområdet. Foruden en unik event
oplevede vi også stærke præstationer af
de danske badmintonspillere, der samlet set leverede et godkendt sportsligt
resultat. Kolding Badminton Klub og
alle de frivillige leverede i den grad også
en stærk præstation, og vi er meget taknemmelige for deres store engagement
og indsats, for uden deres hjælp kunne
det slet ikke lade sig gøre at gennemføre en sådan en event på dansk jord.
Bo Jensen, administrerende direktør,
Badminton Danmark

18

19

EM CYKLING

2.-6. AUGUST, HERNING
Fem dages cykelfest ved EM i landevejscykling i Herning blev en succes på alle
parametre.
Dansk medaljeregn, flot afvikling og
stor opbakning sikrede en massiv
succes for Danmarks – og Hernings –
værtskab af EM i landevejscykling 2017;
European Road Cycling Championship.
Mesterskaberne blev afviklet i samarbejde mellem Union Européenne de
Cyclisme (UEC), Herning Kommune,
Danmarks Cykle Union (DCU), Sport
Event Denmark, Region Midtjylland og
Messecenter Herning. Og udtrykket
medaljeregn fik en ny betydning, da det
både blev til ni danske medaljer, og DMI
meldte om rekordstore nedbørsmængder i Herning i eventugen.

EM i landevejscykling er blevet afviklet
hvert år siden 1995, men i den nuværende udgave er den kun tidligere kørt
i 2016 i Plumelec, Frankrig. Udover junior og U23 var det i 2016 første år, at
elite-herrer og -damer deltog. Derfor er
det også først fra 2016, der er kommet
stort mediefokus på eventen med live
tv-dækning lørdag og søndag.

Sølv: Julius Johansen. Junior Herrernes
Enkeltstart
Sølv: Cecilie Uttrup Ludwig. U23
Damernes Enkeltstart
Sølv: Mikkel Bjerg. U23 Herrernes
Enkeltstart
Sølv: Emma Norsgaard. Junior
Damernes Landevejsløb
Bronze: Emma Norsgaard. Junior
Damernes Enkeltstart

Danske vindere
Guld: Pernille Mathiesen. U23 Damernes Landevejsløb
Guld: Casper Pedersen. U23 Herrernes
Landevejsløb
Guld: Pernille Mathiesen. U23 Damernes Enkeltstart
Guld: Kasper Asgreen. U23 Herrernes
Enkeltstart

FACTS
• 47 Nationer
• 751 ryttere

Årets European Road Cycling Championships har overgået alle forventninger – både i forhold til afviklingen, opbakningen og
ikke mindst resultatmæssigt for Danmark – og eventen vil blive stående i bevidstheden i mange år. Det fantastiske samarbejde
mellem Union Européenne de Cyclisme, Danmarks Cykle Union, Sport Event Denmark og Herning Kommune har været altafgørende for succesen, og dette EM har med al tydelighed understreget Danmarks kapacitet, vilje og evne til at skabe de bedst
mulige rammer for store cykelevents.
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Henrik Jess Jensen, formand, DCU
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We have come to the end of the World Championship, and it’s great
because we have had an amazing competition, but sad because now we
go back home and say goodbye to our friends and the people of Denmark.
I want to thank the organizers, volunteers, and everyone who made this
recording-breaking edition of the event possible.
Fernando Aguerre, præsident, ISA
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VM I STANDUP
PADDLE OG
PADDLEBOARD
1.-10. SEPTEMBER, KØBENHAVN
OG NØRRE VORUPØR
Under eventtitlen, Copencold Hawaii
blev VM i StandUp Paddle og Paddle
board afviklet i henholdvis København
og Nørre Vorupør i Nordjylland. Specielt Nordjylland har gennem en årrække via PWA World Cuppen, Cold Hawaii,
brandet sig som surfernes paradis.
Med årets VM kom også Københavns
havn på landkortet, hvor Operahuset
dannede den smukkeste kulisse for mesterskabets konkurrencer på fladt vand.
Med VM’et har Danmark efterfølgende
kunnet sætte sig på surfernes verdenskort, som de første værter for et VM i
Europa med en af verdens hurtigst voksende vandsporter.
Det begyndte med tre dages race igennem Københavns kanaler, hvor eventen
lagde ud med Copenhagen SUP Crossing, som gav mange mulighed for at

prøve kræfter med sporten. Efter tre
dages afvikling i København fortsatte
eventen i Nørre Vorupør i Nordjylland.
VM’et havde det største og stærkeste
felt nogensinde. Herunder også et felt
af danskere, som bestod af Katrine
Zinck, Nicoline Rasmussen, Christian
Justesen og Casper Steinfath. Samlet
vandt de danske deltagere ikke færre
end 5 VM-medaljer. Derudover placerede de sig på en 7. plads på ranglisten
for hold.
Dette VM bandt på forbilledlig vis hovedstad og vandkant sammen, og leverede verdensklasse forhold og vejr til
konkurrencerne i havnen i København
og i bølgerne ved den nordjyske vestkyst. Copencold Hawaii er således et
godt eksempel på, hvad Danmark kan
byde på, når to byer går sammen.

Danske medaljer
Guld: Casper Steinfath, 200 m sprint
Bronze: Casper Steinfath, teknisk ræs
Bronze: Katrine Zinck Leth-Espensen,
langdistance (20 km)
Bronze: Katrine Zinck Leth-Espensen,
teknisk ræs
Kobber: (4. plads også på podiet): Casper Steinfath, Katrine Zinck Leth-Espensen, Nicoline Rasmussen, Christian Justesen – Stafethold

FACTS
42 nationer
286 atleter
200 frivillige
65.000 tilskuere

Det er Friends of Cold Hawaii, Dansk Surf & Rafting Forbund, Copenhagen Watersports, Wonderful Copenhagen og Sport Event
Denmark, der fik mesterskaberne tildelt af International Surfing Association. Underskriften kom i hus under de olympiske lege i
Rio i 2016.
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EM SVØMNING

13.-17. DECEMBER, KØBENHAVN
Imens bølgen rullede på tilskuerrækken, vandt de danske svømmere den
ene medalje efter den anden - to sølvmedaljer og to bronzemedaljer alene
på sidstedagen til EM i svømning i
København. Det blev til i alt syv danske
EM-medaljer og seks danske rekorder
under de fem konkurrencedage i Royal
Arena.

Sølv: Emilie Beckmann: 50 meter
butterfly
Bronze: Emilie Beckmann: 100 meter
butterfly
Bronze: Pernille Blume: 50 meter fri
Bronze: Pernille Blume: 100 meter fri
Bronze: Emilie Beckmann, Mie Ø. 		
Nielsen, Julie Kepp Jensen, 		
Pernille Blume: 4x50 meter fri

EM i svømning var det første sports
event i Royal Arena og interessen for
både svømningen og arenaen var stor,
hvilket det rekordstore antal solgte billetter vidner om. Ikke færre end 35.000
billetter blev der udstedt til danske og
internationale tilskuere, som skabte en
svømmefest uden lige.

FACTS

Danske medaljer
Sølv: Julie Kepp Jensen, Rikke Møller
Pedersen, Emilie Beckmann, Pernille
Blume: 4x50 meter medley
Sølv: Rikke Møller Pedersen: 200 meter brystsvømning
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• 40 medaljesæt uddelt til
europamestre
• 47 deltagende nationer
• To verdensrekorder
• Fire europarekorder
• 700 svømmere
• 50 officials
• 500 frivillige
• 150 mediefolk
• Flere end 35.000 solgte billetter
• 70 sideevents – herunder:
• “Vi bevæger”- konference under EM
• Getting Europe Swimming Safely – 		
lancering af et nyt europæisk projekt

Vi kan næsten ikke finde mere atlet-venlige omgivelser end disse, og der er
selvfølgelig også taget hånd om officials og mediers behov. Royal Arena
har også været en fantastisk ramme
for tilskuerne. At der er solgt flere end
35.000 billetter taler sit eget sprog og
viser, at svømning har gjort en stor forskel endnu en gang – både i Danmark
og i Europa. Takket være live-streamingen måske endda i hele verden. Det er
en stor gevinst for de lokale og for hele
LEN-familien
Paolo Barelli, præsident,
det europæiske svømmeforbund, LEN

EM i Svømning 2017 blev afholdt i samarbejde mellem Dansk Svømmeunion, Sport Event Denmark, Wonderful Copenhagen,
Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Hovedstadens Svømmeklub for det europæiske svømmeforbund, LEN.
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VM KANO OG KAJAK,
SPRINT, 2021

BAGSVÆRD SØ
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Danmark fik tildelt VM i kano og kajak
sprint 2021 efter en bud-sprint, der var
ethvert VM værdigt. På det internationale kano og kajakforbund, ICF’s,
bestyrelsesmøde i Manchester var der
hård kamp mellem bud fra de stærke
nationer Canada, Polen, Rumænien og
Danmark.

Dansk Kano og Kajak Forbund kan fejre
100 års jubilæum i 2021, og det var én
af budskaberne i det danske vinderbud.
Udover 100 års-jubilæet lægger Danmark op til, at VM’et i 2021 skal række ud til 100 nationer i et forsøg på at
udbrede kendskabet til kano og kajak
sporten samt dele erfaringer i sporten
internationalt.

FACTS
5 dage i september 2021
Sted: Bagsværd Sø – nyt anlæg, som
forventes færdigt i foråret 2020
Antal deltagere: 1.400
Antal nationer: 100
Nationer, der bød på VM: Canada,
Polen, Rumænien, Danmark. Stemmerne blev 15-4 til Danmark over Canada.

Vi vandt en vanvittig sprint med flere rotag i dag og er super glade for og stolte
af at kunne kalde os VM-værter i 2021. Sammen med Sport Event Denmark,
Wonderful Copenhagen, København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommune
skal vi nu til at trække i arbejdstøjet for alvor.
Ole Tikjøb, formand for Dansk Kano og Kajakforbund

27

VM I HÅNDBOLD
FOR KVINDER 2023
Der bliver holdt VM i håndbold for kvinder i tre nordiske lande, når kalenderen
rammer december 2023.
Her skal Danmark sammen med Norge og Sverige afvikle VM håndbold for
kvinder. Det nordiske bud blev præsenteret i Paris på et møde i IHF af repræsentanter for håndboldforbundene i
Norge, Sverige og Danmark samt Sport
Event Denmark.

I buddet blev der slået på, at der med
tre værtslande også vil være hele tre
hjemmebaner. Både Norge, Sverige og
Danmark forventer derfor at kunne fylde flere haller til endnu flere kampe og
dermed skabe en fantastisk stemning.

FACTS
Spillesteder: Endnu ikke besluttet.
De øvrige budgivere: Ungarn og
Rusland.

Tidligere er der afholdt flere verdensmesterskaber i håndbold for kvinder
i Skandinavien. Det er sket i Norge i
1993, i Norge og Danmark i 1999 samt
i Danmark i 2015.
Norges kvinder har vundet VM i 1999,
2011 og 2015, mens de danske håndboldkvinder vandt VM i 1997.

Vi er meget glade for det delte værtskab, og vi føler, at det er en fantastisk måde at udvikle vores nære samarbejde. Jeg mener, vi
har et fantastisk grundlag for at skabe det perfekte verdensmesterskab, og vi ser meget frem til det.
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Kaare Geir Lio, præsident i Det Norske Håndboldforbund

IHF WOMEN’S WORLD

CHAMPIONSHIP
SCANDINAVIAN
BID TO HOST

2023
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VM CYKLECROSS

2019, BOGENSE
Verdens bedste crossryttere skal cykle
om medaljer i Bogense på Nordfyn.
Det ligger fast efter den internationale
cykleunion, UCI i forbindelse med VM
i Luxembourg tildelte VM cyklecross
2019 til Danmark. Eventen føjer sig til
en imponerende liste over internationale mesterskaber på Fyn over de kommende år.

har siden 2008 afviklet VM i landevejscykling både for professionelle i 2011 og
amatører i 2015, flere World Cups i banecykling, et bane-VM, flere BMX World
Cups, et BMX VM, et Para-VM i landevejscykling og starten på Giro d’Italia. I
2017 afvikledes EM i cykling i Herning,
ligesom der arbejdes på en Tour de
France-start til Danmark.

Fyn er oppe i gear, når det drejer sig om
sportsevents. Og med cyklecross-VM’et
skriver Fyn sig for alvor ind i den stolte
danske eventhistorie med pedalerne i
hovedrollen. 2017 blev ligeledes året,
hvor Fyn kunne smykke sig med titlen
UCI Bike Island, netop baseret på den
lange og stolte tradition for cykelevents.

Sammen med Sport Event Denmark,
Danmark Cykle Union (DCU) og Sport
Event Fyn havde Nordfyns Erhverv og
Turisme lagt et stærkt bud på VM i
cyklecross, og efter besøg i Nordfyns
dejlige natur måtte UCI kvittere med at
tildele mesterskabet i 2019.

Danmark har et stærkt brand inden
for cykelevents. København var UCI’s
første Bike City nogensinde, Danmark

Danske cykelentusiaster og fynboer behøvede dog ikke at vente helt til 2019
med at se seje cykelben på de nordfynske volde. Allerede i november 2017

havde UCI nemlig valgt at lægge en
World Cup i Bogense, der skulle fungere som både opvarmning og testevent
for VM’et.

FACTS
Hvornår: 2. – 3. februar 2019
Hvor: Bogense, Nordfyns Kommune
Hvor mange deltagere: Mellem 200250 atleter, ca. 25 deltagerlande, op
mod 300 akkrediterede medier
Disciplinen: Cyklecross er blandt de
mest prestigefyldte i UCI’s portefølje
umiddelbart under de olympiske discipliner på mountainbike, bane og landevej.
Sidst VM i cyklecross blev afholdt i Danmark var tilbage i 1998. Dengang var
det også på Fyn, nemlig i Middelfart.

I am very happy with the way cyclo-cross has flourished in the last few years. The awarding of the 2019 UCI World Championships to Bogense, in Denmark, a first for this country in nearly 20 years, is a sign of the internationalization of our discipline. I
congratulate this major cycling nation for being awarded this event and look forward to it organising a round of the 2017-2018
Telenet UCI Cyclo-cross World Cup.
Brian Cookson, daværende præsident i UCI
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ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2017
Resultatopgørelse
Regnskab
2017

Budget
2017

Regnskab
2016

Tilskud fra Kulturministeriet
Tilskud, Erhvervs- og Vækstministeriet, Tour de France
Tilskud vedrørende Royal Arena
Indtægter fra partnerskaber
Diverse indtægter
Udbytter m.v., investeringsforeningsbeviser

24.823
0
5.000
278
4
46

24.800
0
5.000
0
0
200

23.166
559
0
204
3
89

Indtægter i alt

30.151

30.000

24.021

Direkte arrangementsstøtte
Betaling til Royal Arena
Erhvervs- og Vækstministeriet, Tour de France
Indirekte arrangementsstøtte
Markedsføring/kommunikation
Bestyrelsen
Internationale/nationale relationer, udvikling og administration

18.150
5.000
0
1.611
1.755
560
3.407

18.250
5.000
0
1.650
1.925
625
3.750

18.979
0
559
1.553
1.842
525
3.333

Omkostninger i alt

30.483

31.200

26.791

Årets resultat

-332

-1.200

-2.770

Forslag til resultatdisponering
Overført til kapitalkonto

-332

-1.200

-2.770

t.kr.

Indtægter

Omkostninger
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Balance
t.kr.

2017

2016

Anlægsaktiver
Inventar
It-udstyr

28
0

0
0

Anlægsaktiver i alt

28

0

0
277
1
515
793

10.000
194
636
325
11.155

Investeringsforeningsbeviser

2.603

2.603

Likvide beholdninger

23.837

15.301

Omsætningsaktiver i alt

27.233

29.059

Aktiver i alt

27.261

29.059

Egenkapital
Kapitalkonto:
Primo
Urealiseret kursgevinster/-tab på investeringsbeviser
Overført fra årets resultat
Ultimo
Pulje til hvervetilskud, gennemførelsestilskud og underskudsgarantier

2.703
0
-332
2.371
4.718

5.472
1
-2.770
2.703
3.865

Egenkapital i alt

7.089

6.568

Hensættelser
Hensættelse til underskudsgarantier
Hensættelse til hvervebevillinger
Hensættelse til gennemførelsestilskud

550
2.519
15.569

1.700
2.108
16.871

Hensættelser i alt

18.638

20.679

481
227
0
826

496
55
559
702

1.534

1.812

27.261

29.059

AKTIVER

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra Kulturministeriet
Tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalte omkostninger

Passiver

Gældsforpligtelser
Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund
Leverandører af varer og tjenesteydelser
EVM, Grand Depart Tour-start
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
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BESTYRELSE
Formand Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune
Næstformand Torben Frølich, direktør for Kultur, Fritid og Unge i Gentofte Kommune
H. C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune
Dorte Vibjerg, adm. direktør i Sparta
Jan Olsen, adm. direktør i Visit Danmark
Elisabeth Milton, Strategic Advisor

ADMINISTRATION
Lars Lundov, direktør
Hanne Sejer, souschef
Eline Andersen, senior kommunikationskonsulent
Judy Jacobsen, senior eventkonsulent
Kim M. Frydensbjerg, eventkonsulent

Kolofon
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HOSTING
WINNERS
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 trustworthy and experienced partners. Together we’ll make
your event a winner.
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Sport Event Denmark
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon 43 26 21 00
info@sporteventdenmark.com
www. sporteventdenmark.com

