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2018 var året, hvor Sport Event Denmark fejrede organisatio-

nens første 10 års levetid, og at der gennem 10-året er støttet 

og rådgivet mere end 350 internationale sportsevents i om-

kring 50 idrætsgrene og godt 60 værtsbyer landet over.

2018 var også året, hvor der blev sat nye højder i effekten af de 

events, som blev afviklet. 

Mere end 5.000 frivillige lagde samlet set over 200.000 timers 

arbejde i forbindelse med de 16 Sport Event Denmark-støt-

tede sportsevents over året, godt hjulpet på vej af årets tre 

flagskibs events: VM Ishockey, VM Sejlsport og Multisports 

Festivalen (5 x VM Triatlon). 

Disse events bidrog massivt til en skønnet udenlandsk turis-

meomsætning afledt af Sport Event Denmark-støttede events 

på i alt knap 1 mia. kr. samt omfattende tv-transmissioner og 

folkefest.

De 16 elite- og breddeevents med støtte fra Sport Event Den-

mark gav tilsammen desuden solid eksponering og branding 

internationalt af Danmark som sportseventnation.

Danmark demonstrerede på bedste vis de danske værtskva-

lifikationer overfor de internationale specialforbund, IOC, 

sportsmedier m.fl., og der har været stor tilfredshed hos de 

internationale rettighedshavere.

På budsiden opleves den udenlandske konkurrence hårdere 

og hårdere. Stadigt flere byer og nationer ser muligheder i at 

tiltrække og afvikle internationale sportsevents, ligesom de 

arbejder professionelt – og nogle gange med langt større bud-

getter end Danmark – med tiltrækning af events. 

Danmark har således oplevet hård konkurrence, men er alli-

gevel lykkedes med at lande nye store og spændende events 

til afvikling i årene fremover, bl.a. VM Idrætsgymnastik 2021, 

VM Badminton (individuelt) 2023, Thomas & Uber Cup 2020 

(badminton-VM for hold) og EM Kørestolsrugby 2019. 

I alt blev ni nye events blev tildelt/vundet til Danmark, mens 

fem gik til anden side. Dette medfører en hitrate for året på 

65 procent.

Det danske eventarbejde viste også sit værd ved, at Danmark 

bibeholdt sin 14. plads over de største eventnationer i verden 

(Top 20 Global Sports Nations 2011-24, offentliggjort april 

2018), hvilket vi i Sport Event Denmark er utroligt stolte af. 

Det samlede resultat for året og det danske eventarbejde skyl-

des et tæt samarbejde i eventtrekanten, hvor specialforbund/

arrangør, værtsby og Sport Event Denmark hver især bidrager 

med en række indsatser, og hvor der løbende deles erfaringer 

på tværs af byer og arrangører i en konstruktiv og åben dia-

log. Således er det med stor ydmyghed og anerkendelse af 

alle involverede, at vi stolt endnu engang viser nogle af årets 

resultater frem.

God læselyst!

NYE HØJDER FOR 
EFFEKTEN AF EVENTS

Lars Lundov

Direktør

H.C. Østerby

Bestyrelsesformand
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Events tildelt Danmark i 2018
• 2018 EM Sidecar, Slagelse

• 2019 EM Kørestolsrugby,Vejle

• 2020 EM Bowling for kvinder, Aalborg

• 2020 EM Styrkeløft Equipped, Thisted 

• 2020 Thomas & Uber Cup  

(badminton VM for hold), Aarhus

• 2021 VM Idrætsgymnastik, København

• 2021 WIKF VM i Karate, Holstebro

• 2022 VM Mountain Bike Marathon, Haderslev

• 2023 VM Badminton, Individuelt, København

16 SPORTSEVENTS
 I HELE DANMARK

14

Bud, der blev arbejdet med i 2018, hvor beslutning først er 
sket i 2019
• 2021 Tour de France Grand Départ Copenhagen - Denmark,  

København - Roskilde - Nyborg - Vejle - Sønderborg

• 2023 ICF VM Maraton kano og kajak, Jels

Events, som ikke blev tildelt Danmark
• 2019 VM Match Race, kvinder, Middelfart

• 2019 EM Parabordtennis, Vejle

• 2020 World Cup Kano & Kajak, Bagsværd Sø

• 2023 European Company Sports Games, Frederikshavn 

• 2024 EM Håndbold, herrer, DK & Schweiz 
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8, 12
3, 6, 16

2, 5 , 7 

1, 3, 4 ,11, 15København

Aarhus

Aalborg

Herning

Events afholdt i 2018
1 EM Standarddans, København

2 EM Bowling for ungdom, Aalborg

3 VM Ishockey, Herning og København

4 Copenhagen Marathon, København

5 FEI Nations Cup Spring og Dressur, Aalborg

6 Challenge Denmark (triatlon), Herning

7 VM F2 Powerboat, Grand Prix of Denmark, Aalborg

8 Volvo Ocean Race Fly by, Aarhus

9 Gran Fondo Denmark (cykling), Grindsted

10 VM Multisport Festival, Odense - Middelfart - Svendborg

11 VM Orientering for masters, København

12 VM Sejlsport - alle olympiske klasser, Aarhus

13 VM sidecar, Slagelse

14 Waterz - IFCA Slalom World Championships,  

Ringkøbing-Skjern 

15 VM Swoop Freestyle, København

16 World Cup Dressur, Herning

9 Grindsted

10 Svendborg

14 Ringkøbing-Skjern

10Middelfart

10 Odense
13Slagelse
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Specialforbund, værtsbyer og øvrige 

samarbejdspartnere var samlet for at 

deltage i et seminar og fejring af de 

første 10 år med Sport Event Denmark 

som omdrejningspunkt for sports-

events i Danmark.

Roserne var mange og inspirationen 

stor fra dagens oplægsholdere: Iain 

Edmondson (Head of Major Events, 

London & Partners), der fortalte om 

arbejdet med sportsevents i London. 

Mike Laflin (daværende  Chief Executi-

ve Officer, Sportcal), som fortalte om 

udviklingen i internationale sportse-

vents. Henrik Bach Nielsen (formand, 

Danmarks Ishockey Union), som 

fortalte om tiltrækningen af Ishockey 

10 ÅR MED SPORT EVENT DENMARK
VM 2018 til Danmark og ikke mindst 

statsminister Lars Løkke Rasmussens 

tale om ”Danmark i verden”.

Uddrag fra statsminister Lars 
Løkke Rasmussens tale
…Sport Event Denmark og alle de 

store begivenheder, som Sport Event 

Denmark har trukket til Danmark er 

ej blot til lyst. Der er alvor bag. Det 

bidrager både til vækst, arbejdsplad-

ser, økonomi og velstand. Bidrager til 

glæde. Bidrager til fællesskabet.

Man kan roligt konstatere, at Sport 

Event Denmark har leveret varen… 

Og med I mener jeg jo ikke kun Sport 

Event Denmark. Men bredere end det. 

For hemmeligheden bag succesen 

er jo, at I arbejder tæt sammen. Med 

både specialforbundene og sportsor-

ganisationerne og med værtsbyerne og 

med kommunerne. I min branche kal-

der man den slags trepartssamarbejde. 

I kalder det vist en eventtrekant. Men 

uanset om man kalder det det ene eller 

det andet, så er det jo et udtryk for det 

samme. Og i virkeligheden udtryk for 

noget, der dækker over en særlig dansk 

styrkeposition, nemlig evnen til at 

arbejde sammen på kryds og på tværs. 

At skabe noget større i fællesskab. Og 

det er jo en evne, som vi har udviklet i 

generationer. Højskolebevægelsen, an-

delsbevægelsen, de frivillige foreninger. 

Det er ikke noget, der bare er kommet 
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10 ÅR MED SPORT EVENT DENMARK
sådan af sig selv, selvom vi nogle 

gange tager det for givet. Det skal vi 

passe på med at gøre. Vi skal passe på 

det…. Fordi det er – føler jeg mig sikker 

på – en væsentlig del af forklaringen 

på, hvorfor Danmark er blevet et stærkt 

værtsland. 

Og så tror jeg også, at der er en anden 

forklaring. Og jeg indrømmer, at den 

er udokumenteret. Måske endda selv-

overvurderende. Men alligevel. Jeg fø-

ler mig overbevist om, at den måde vi 

møder andre folk på – og det er på alle 

niveauer – også bærer en stor del af 

æren for Danmarks popularitet. Fordi: 

I vores land bliver man ikke mødt af en 

snoppet receptionist eller en truende 

vagtmand. Men af venlige mennesker, 

som ønsker at hjælpe. Og i vores land, 

er sportsstjerner ikke arrogante eller 

ubehøvlede. Men ordentlige menne-

sker med sunde ambitioner. Skulle 

man ligefrem være så heldig at løbe 

ind i vores Kronprins - som er et stort 

aktiv for Danmark som sportsland - så 

bliver man også mødt med en åbenhed 

og en varme, som man ikke glemmer. 

Og vi har jo indrettet os på en måde, 

hvor interesserede børn og unge ofte 

får mulighed for at komme helt tæt på 

begivenhederne. Får oplevelser for livet 

og bliver inspireret til at gøre sig endnu 

mere umage. Vi har indrettet os på en 

måde, hvor frivillige i tusindvis er med 

til at forankre de store begivenheder 

lokalt. Vi gør os ikke i store shows for 

de få. Men på de manges bekostning. 

Og det tror jeg egentlig også spiller en 

rolle. 

…Dyb professionalisme, menneskelig 

varme og fokus på fællesskabet. Det 

tror jeg er de tre ingredienser i den 

danske cocktail, som hele verden har 

fået smag for. Så den skal vi servere 

noget mere af i fremtiden. Vi skal dyrke 

samarbejdet. Vi skal dyrke fællesska-

bet. Og ordentligheden. 

Det er fint at have store armbevægel-

ser. Men vi skal ikke bare slå ud med 

armene. Vi skal byde stjernerne vel-

kommen. Men vi skal aldrig glemme 

fællesskabet. 
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DET SAGDE DE OM DANMARK OG 
SPORT EVENT DENMARK
Thomas Bach: 

Olympisk standard

IOC-præsident Thomas Bach var på 

besøg i Danmark og i et interview til 

Ritzau i forbindelse med besøg ved VM 

sejlsport udtalte han bl.a.:

"Danmark har virkelig etableret sig selv 

som et af knudepunkterne for organise-

ring af sport i verdensklasse.

Det er noget, jeg lægger mærke til. Ale-

ne i år er Danmark vært for tre verdens-

mesterskaber. Ud over sejlsport har der 

også været VM i ishockey og triatlon i 

Danmark, og der er mere på vej.

Danmark har vist, at man er en arran-

gør i verdensklasse. 

Ingen i sportsverdenen vil være i tvivl 

om, at Danmark organisatorisk og logi-

stisk ville kunne organisere et fremra-

gende OL."

Til VM i sejlsport i Danmark blev der fokuseret på bæredygtighed. Der var fokus på affaldssortering og selv ude i coachbådene 

blev affaldet sorteret i specialdesignede affaldsposer, der kunne fastspændes på bådene. Netop bæredygtighed er også noget, 

der ligger præsident Thomas Bach og IOC meget på sinde.

"Det er bemærkelsesværdigt, hvordan World Sailing, Aarhus og Danmark har lavet nogle programmer omkring bæredygtighed.

Man har sat en standard for, hvordan man skal gøre til verdensmesterskaber af den her art."

 

(Ritzau, 7. august 2018) 



H.K.H. Kronprinsen: Eventarbejdet giver genklang

I forbindelse med Hans Kongelige Højhed, Kronprinsens 50 års 

fødselsdag lavede Danmarks Idrætsforbunds medlemsblad, Idrætsliv, 

et længere interview med kronprinsen om hans involvering i idrætten 

nationalt og internationalt. Her sagde Kronprinsen om eventarbejdet bl.a.:

”Danmark har gjort det fremragende på eventområdet, og det har givet 

genklang i de rigtige kredse, hvor man ved, hvad det indebærer at løfte 

sådanne arrangementer.” 

(Interview med Idrætsliv, juni 2018)

”Danmark 
har gjort det 
fremragende på 
eventområdet”

9

DET SAGDE DE OM DANMARK OG 
SPORT EVENT DENMARK
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Årets VM’er kunne ikke være blevet af-

viklet uden de mange frivillige hænder 

fra hele landet og sågar fra udlandet. 

Den danske frivilligkultur er en stærk 

disciplin, hvor det danske værtskab ud-

leves og kompetencer opbygges. 

Når vi byder på et mesterskab, er frivil-

lighed en af de værdier, som vi frem-

hæver og er stolte af. Til VM i ishockey 

var der 1.100 frivillige, til de fem VM’er 

i triatlon – Multisportfestivallen – var 

der omkring 1.200 frivillige og til VM 

i sejlsport havde 1.100 frivillige meldt 

sig under fanerne. De mere end 3.000 

frivillige lagde i alt knap 175.000 timers 

frivilligt arbejde i årets tre største me-

sterskaber i København, Herning, Aar-

hus og på Fyn.

Carina Herlet Svendsen var frivillig ved 

VM i ishockey som en del af presse-

teamet i Royal Arena. For hende hand-

lede det om, at hun brænder for frivilligt 

arbejde og er en del af en inkarneret is-

hockeyfamilie:

”Jeg meldte mig frivilligt til VM Is-

hockey, fordi mit hjerte brænder for 

frivilligt arbejde. Jeg har været i is-

hockey-verdenen i 10 år, da min mand 

er gammel elitespiller. Så det har altid 

ligget mig meget naturligt at hjælpe 

med frivilligt arbejde i ishockey verden, 

blandt andet som holdleder. Jeg fik så 

fantastisk meget ud af at være frivillig 

ved VM. Nye venskaber, mere viden og 

erfaring inden for Hockey-verden, som 

jeg har kunne viderebringe til Rungsted 

Ishockey Klub. ”

De fem VM’er i triatlon på Fyn krævede 

ligeledes et større frivillig-set-up. Tho-

mas Bystrup-Kjær var én af de mange 

frivillige, som gav en hånd med og 

lagde mange, frivillige timer i at gøre 

VM’erne til en god oplevelse for atle-

terne:

”Da det stod på, var der rigtigt mange 

timer – overskriften er det med at være 

en del af noget større. Det trickede mig 

ind i det her. Jeg har været med helt til-

bage fra 2016 i forberedelserne og så 

lidt i 2017 for at give den fuld gas i 2018 

som frivillig. Om onsdagen gik jeg op 

gennem byen og så, hvordan atleter fra 

hele verden samlede sig i små grupper i 

bybilledet. Det kriblede i min mave. Der 

var nogen, der havde rejst verden rundt 

for at komme til vores by – det var en fø-

lelse, som kom lidt bag på mig. Når jeg 

taler om det igen her – så får jeg igen 

gåsehud. Så gør det ikke noget, at det 

var nogle lange dage. Der var en mas-

se små opgaver, der skulle løses for at 

atleterne ikke skulle bekymre sig – det 

ved jeg, fordi jeg selv er triatlet og det 

ville jeg give videre til vores deltagere. ”

Peter Brøgger tog billeder som frivillig 

under VM i sejlsport i Aarhus. Peter har 

selv sejlet olympisk kampagne, og han 

husker, hvordan tusindvis af menne-

sker gennem hans aktive karriere stille-

de op som frivillige:

”Det var en slags payback fra min side. 

Havde det været et VM i håndbold, 

havde jeg nok ikke meldt mig. Men nu 

her på bagkant af VM i sejlsport kun-

ne jeg faktisk sagtens forestille mig, at 

jeg også vil melde mig som frivillig til 

et mesterskab i en anden idrætsgren. 

På frivillig basis har jeg bestemt lyst til 

at være med til noget lignende – det er 

meget givende og spændene. På det fo-

tomæssige har det givet mig ekstremt 

meget erfaring og kontakter, som jeg 

heller ikke kunne få på anden vis.”

VERDENSMESTRE 
I FRIVILLIGHED



11

FRIVILLIG VED 
VM ISHOCKEY: 
JOAN BENTZEN 
Sundhedsanalytiker hos 
Psykiatrifonden

Efter fire fantastiske uger som frivillig 

under Ishockey VM 2018 i København 

er jeg nu tilbage på mit ”rigtige” arbej-

de.  Det har virkelig været fire lærerige, 

spændende og eventyrlige uger for en 

hockeynørd som mig! Jeg har fået så 

mange vilde oplevelser og mødt så 

mange gode, spændende, interessante, 

søde og uforglemmelige mennesker. 

Tænk, at der findes så mange ildsjæle 

i verden. Tak fordi jeg fik lov at være 

en del af dette fantastiske fællesskab.   

Jeg skal nu prøve at finde tilbage til en 

hverdag uden ishockey og uden nutel-

lamadder og chokolade til alle mellem-

måltider (det sidste er sikkert meget 

sundt for mig!). Men en opfordring til 

alle, der virkelig brænder for at gøre et 

eller andet anderledes - giv dig selv lov 

til at opleve eventyret. Carpe diem og alt 

det der...



Foto: Peter Kasbergen
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RUNDT OM EVENTS
VERDENSHAVENES FORMEL 1 RAMTE AARHUS
I en mild brise rundede Volvo Ocean Race mærket i Aarhus inderhavn den 22 juni. 

Mange tusinde århusianere og andre sejlsportsinteresserede havde samlet sig 

foran DOKK1 på 1. parket til kampen omkring podiepladserne, mens flere end en 

million fulgte kampen online.

Besætningerne havde sat kurs mod Danmark fra Gøteborg for at foretage et ’fly by’ 

i Aarhus Havn på vej mod mål i hollandske Den Haag. De imponerende både var 

helt inde i inderhavnen, hvor der i løbet af dagen havde samlet sig tilskuere langs 

havnekajen hele vejen rundt og på den måde var med til at skabe en maritim folke-

fest og en forsmag på VM i sejlsport, som blev afviklet i august i Aarhus.

@volvooceanrace #maritimfolkefest #sporteventDK

STÆRKT SPORTSLIGT FELT TIL 
EM STANDARDDANS
Igen i 2018 var Danmarks Sportsdan-

serforbund vært for et stort mester-

skaber: EM Standarddans. Eventen 

blev afholdt i flotte omgivelser i Tivoli 

Kongrescenter. 

Danmark var ved mesterskabet repræ-

senteret af de to par: Pasquale Farina/

Sofie Koborg og Dmitri Kolobov/Signe 

Busk. De dansede i et historisk stærkt 

felt med mere end 30 nationer. Des-

værre nåede ingen af de danske par i 

finalen, men Pasqual Farina og Sofie 

Koborg nåede semifinalen for første 

gang i deres karriere.

FORECAST FOR THE FUTURE
Danmark var for 16. gang repræsenteret på det årlige idrætstopmøde, SportAccord, denne gang 

i Bangkok, Thailand. Efter at Sport Event Denmark var vært sammen med Aarhus i 2017, var det 

i 2018 igen i rollen som guldpartner, at Danmark deltog, bl.a. med en stand i messeområdet, 

hvor det blev drøftet, hvad fremtiden kan bringe inden for internationale sportsevents. De for-

skellig bud på ’Forecast of the Future’ blev samlet og formidlet på standen, på sociale medier og 

i kongresavisen. Lord, Sebastian Coe, formand for det internationale atletikforbund, IAAF, havde 

følgende bud på fremtiden for sportsevents. 

IAAF skal til Aarhus med deres VM Crossløb i marts 2019, hvor der bliver sat nye standarder for 

afvikling. VM-ruten løber bl.a. op over Moesgaards græstag.

#forecastforthefuture #communication #iaaf
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WATERZ – NATURE’S PLAYGROUND
WATERZ er et udstillingsvindue til hele verden for den 

storslåede og unikke natur, som danner rammerne om 

Skandinaviens største tilbagevendende vandsportsfe-

stival - fyldt med aktiviteter og konkurrencer for alle. 

Hvide Sande er samlingspunktet for vandsportens 

bredde og verdenselite, som sammen giver publikum 

en ekstraordinær oplevelse. Programmet indeholder 

en lang række breddeevents samt et verdensmester-

skab i windsurf slalom.

Sport Event Denmark var igen i 2018 partner på  

WATERZ, som samlede vandsportsgrene som winds-

urf, kitesurf, surf, wakeboard, SUP samt kajak og viste besøgende de mange muligheder, som vandsporten tilbyder. 

Når der ikke var konkurrencer på vandet, var der aktiviteter i form af workshops med professionelle, test af nyt udstyr, show 

som blev udført af de professionelle, live musik, kulinariske oplevelser med fokus på lokale råvarer samt fester, hvor gamle 

venner mødtes og nye venskaber opstod.

#waterz #SUP #windsurf #kite #surf

ALDRIG FOR SENT AT BLIVE 
VERDENSMESTER
Den solrige og varme sommer skabte perfekte ram-

mer for verdensmesterskaberne i orienteringsløb 

for veteraner, der blev afgjort i hovedstadsområdet 

fra den 7. – 13. juli. Flere end 4.200 orienteringslø-

bere fra 45 nationer deltog i konkurrencerne for at 

bevise, at det aldrig er for sent at blive verdensme-

ster. 

VM-ugen bød både på klassiske orienteringsud-

fordringer i Grib Skov og Tisvilde Hegn, mens den 

mest spektakulære disciplin – sprintfinalen – blev 

løbet i indre København med Thorvaldsens Plads 

bag Christiansborg som arena. Her skulle de 

tusindvis af rutinerede orienteringsløbere finde vej 

i Christianshavns baggårde, gennem Biblioteksha-

ven og løbe over Cirkelbroen i høj fart.

Den ældste deltager havde 1923 stående som føde-

år i sit pas, mens de yngste veteraner knap havde 

rundet 35 somre. I alt blev der delt medaljer ud i 28 

aldersklasser. De danske løbere orienterede sig vej 

til fem verdensmesterskaber og 15 medaljer over de 

tre finaledage.

#VMorientering #sprint
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238.000 gæster fra mere end 80 lande 

var med, da det første Ishockey VM 

på dansk grund fandt sted i maj 2018. 

Der var fest og glade dage i både Royal 

Arena og i Jyske Bank Boxen, som 

dannede rammerne omkring mester-

skabet. Også i fanzonerne i de to byer 

var der godt gang i den.

En effektanalyse udført af Professions-

højskolen UCN i samarbejde med 

VisitDenmark viste, at turneringen 

skabte et rekordhøjt turismeforbrug på 

knap en milliard kroner. De besøgende 

var desuden generelt meget tilfredse 

med deres oplevelser under turne-

ringen, konkluderes det endvidere i 

rapporten.

De mange tilskuere og øvrige delta-

gere, der var på plads til kampene i 

København og Herning, lagde omkring 

967 millioner kr. i Danmark. Tallet 

underbygger Ishockey VM som den 

største sportsbegivenhed nogensinde 

i Danmark målt på samlet turismeom-

sætning.

Med et forbrug på 787 millioner kr. var 

det klart de udenlandske turister, der 

brugte flest penge i forbindelse med 

turneringen. De svenske tilrejsende 

lagde alene 276 millioner kr., og det var 

især i København, hvor alle holdets 10 

kampe blev spillet. Generelt blev der 

lagt flest penge i København, hvor det 

samlede forbrug var på 655 millioner 

kr., heraf 590 millioner kr. fra udlæn-

dinge.

Danskerne stod for det næsthøjeste 

forbrug med 180 millioner kr., og 

hovedparten af dem blev lagt i og 

omkring Herning, hvor det danske 

landshold spillede alle deres kampe. I 

alt lød forbruget i Region Midtjylland 

på 312 millioner kr.

Beregningerne baserer sig bl.a. på, at 

de tilrejsende tilskuere og andre delta-

gere i eventen tilbragte over fire dage i 

snit i forbindelse med Ishockey VM og 

i gennemsnit brugte 1.350 kr. i døgnet 

inklusive billetter. Der blev i alt solgt 

353.000 billetter til kampene i Herning 

og København

Verdensmestre
Sverige vandt over Schweiz i finalen

Danmark blev nr. 10  

VM ISHOCKEY
KØBENHAVN, HERNING
4.-20. MAJ

Både i København og Herning var der 

fantastisk stemning i fanzonen og rundt 

om i byerne, hvor glade ishockey tilskuere 

fra ind- og udland nød det gode vejr, og 

det vellykkede mesterskab.
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Hvor de udenlandske ishockeyfans dominerede billedet i København, støttede de danske 

fans godt op om det danske landshold, der spillede i Herning. Det lokale erhvervliv, 

kommunen og en lang række samarbejdspartnere havde sørger for en sand folkefest i 

gader og stræder under sloganet: Hygge – Hockey – Herning.

Fakta
IIHF Ishockey VM blev afviklet i Jyske 

Bank Boxen i Herning og Royal Arena i 

København, som tilsammen lagde is til 

64 kampe. De 16 bedste ishockeynatio-

ner i verden deltog. Danmark har siden 

2003 hvert år været kvalificeret til at 

spille med i A-VM. 

Solgte billetter: 353.370

Tilskuere på lægterne: 526.297

Broadcastet: 165 lande til potentielt 

mere end 1,3 milliarder seere

Frivillige: 1,100

Danmarks Ishockey Union arrange-

rede verdensmesterskabet gennem 

projektselskabet Ishockey VM 2018 

P/S, ejet ligeligt af DIU og Infront 

Sports & Media AG. VM-projektet blev 

støttet af Sport Event Denmark, Her-

ning Kommune, Region Midtjylland, 

Københavns Kommune og Region 

Hovedstaden.

“Samarbejdet mellem folkene i organi sations
komiteen og IIHF office var outstanding. Der var 
tårevædet afsked, da vores folk forlod Herning 
og deres nye venner efter kvartfinalerne,” 

Horst Lichtner, generalsekretær, IIHF på den afsluttende 
pressekonference
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ITU MULTISPORT 
FESTIVAL,

ODENSE, MIDDELFART OG SVENDBORG
6.-14. JULI

5 X VM I TRIATLON
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Ni dage med fem VM’er i triatlon på 

Fyn blev skudt i gang med en dansk 

verdensmester i duatlon. Andreas 

Schilling vandt på standard duatlon 

distancen. Ni dage senere kunne 

Helle Frederiksen løbe i mål som 

verdensmester på den lange distance. 

Indimellem vandt danske juniorer, age 

gruppere og para-triatleter tilsammen 

63 VM-medaljer.

Udover de 5 VM’er i triatlon var der 

en lang række sideevents for både 

deltagere og publikum. Ambitionen var 

at skabe en folkefest for både eliteud-

øvere og motionister, der havde lyst til 

at prøve kræfter med triatlonsporten. 

De fem verdensmesterskaber blev 

således flankeret af Open Race i alle 

fem discipliner, hvor alle fra erfarne til 

helt grønne triatleter kunne opleve de 

fynske VM-ruter og prøve kræfter med 

verdens bedste atleter i alle fem VM-di-

scipliner: Duatlon, Cross Triatlon, 

Aquatlon, Aquabike og Triatlon Lang 

Distance. En særlig hæder, Multisport 

Legend, tilfaldt de atleter, der stillede 

op i og gennemførte fire af de fem 

discipliner. 

Desuden kunne interesserede prøve 

kræfter med seneste nyt indenfor inno-

vation og træning til seminaret: TRAIN 

SMARTER – Join Multisportlab eller 

løbe med i familie fun-run i Middelfart. 

Under hele festivalperioden var Kon-

gens Have i Odense kraftcentret med 

VM-stemning, og haven var blevet 

omdannes til stævnecentrum med  

bl.a. Sport and Lifestyle EXPO, mål-

opløb, medaljeceremonier, Torsdags-

koncerter mv.

VM elite. Danske medaljetagere 
Guld: Helle Frederiksen 5:49:04, Lang-

distance

Guld: Andreas Schilling, 1:35:56, Stan-

dard duatlon

Fakta
Fem VM-discipliner: Duatlon, Aqu-

atlon, Aquabike, Cross Triatlon og 

Langdistance Triatlon. 

VM blev afviklet for elite, U-23, junior, 

para og age groups. Der var også en 

mulighed for at deltage i Open Race. 

Antal atleter: Godt 3.000

Antal verdensmestre kåret under 

eventen: 197

Antal Multisport Legends: 15

Antal frivillige: 1.200

”Sportsligt har 
vi overgået, 
hvad vi selv 
havde regnet 
med”

”Sportsligt har vi overgået, hvad vi selv havde regnet med: Vi fik 
Andreas som verdensmester den første dag, og vi sluttede med Helle 
som verdensmester på den lange distance den sidste dag. Og ind 
imellem har vi fået en masse andre flotte medaljer og placeringer. Når 
man har stået og set folk løbe i mål, er man blevet mødt af en strøm af 
glade ansigter. Så jeg tror godt, jeg kan sige, at de mange gæster, der 
har besøgt Odense, Svendborg eller Middelfart, har været rigtig, rigtig 
glade. Alt i alt må man sige, at afviklingen har været i verdensklasse, 
og at vi går i seng i aften som et meget stolt forbund.” 

Mads Freund, formand, Dansk Triatlon Forbund
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Med en imponerende fælles indsats lyk-

kedes det at sikre VM-guld i synlighed 

og folkefest til Aarhus og Danmark ved 

VM Sejlsport i Aarhus. En ny standard 

for afvikling af eventen blev sat og med 

en rækkevidde tv-mæssigt på potentielt 

1 milliard husstande, er Aarhus for alvor 

sat på verdenskortet som sejlsportsby. 

Med tv-dækningen fra VM Sejlsport 

2018 er alle tidligere rekorder slået med 

flere bådlængder.   

VM i Aarhus var lagt an på tilgænge-

lighed, folkefest og seervenlighed. Det 

anslås, at 400.000 personer gæstede 

Aarhus Ø, mens VM stod på. Der var 

gang i byens restauranter, butikker og 

hoteller. Der blev heppet, lavet bølger, 

fejret og festet på tribunen, og mange 

nye har fundet interesse for sejlsporten. 

Mere end 100 lokale organisationer 

stod sammen om at arrangere en stor-

stilet maritim folkefest, som gav helt 

unikke rammer for eventen, hvor alt fra 

tovtrækning, kajak, stand up paddle, 

Tall Ships, robåde mv. kunne prøves.

Men VM var ikke blot en folkefest i Aar-

hus, som hele byen stod sammen om. 

Det var også et udstillingsvindue for 

Danmark. VM blev således broadcastet 

via 60 tv-stationer verden over og om-

ring 200 pressefolk fra i alt 30 lande var 

til stede i pressecentret under mester-

skabet. Omtalen har været enorm og 

overvældende positiv. 

VM SEJLSPORT
AARHUS, 30. JULI -12. AUGUST

Dansk medaljetager

Bronze: Anne-Marie Rindom,  

Laser Radial

Desuden sikrede Danmark sig fem  

nationspladser til OL i Tokyo 2020

Fakta

1.400 sejlere 

90 nationer

1.100 både og surfboards

400.000 gæster 

1.100 frivillige

12 verdensmestre

10 dages maritim folkefest

32.000 måltider

700 både søsat i timen 

200 pressefolk fra 30 lande

TV broadcast til potentielt  

1 milliard husstande via 60  

TV-stationer verden over

Mesterskabet dannede ligeledes rammen 

om et storstilet program for bæredygtig-

hed, som blev rost af både sejlere, tilskuere 

og ikke mindst af den internationale sejlu-

nion, World Sailing. For første gang nogen 

sinde blev sejlere udstyret med affaldssor-

terings-tasker, som de kunne fastspænde 

på trænernes både og et innovativt pro-

gram for opsamling af overskudsbrænd-

stof blev testet og udviklet under eventen.
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”Aarhus har stablet et verdensklasse 
show på benene. At afvikle et VM foran 
en pakket tribune, kombineret med 
storskærme, grafiske illustrationer og 
kommentatorer i verdensklasse, har sikret 
en publikumsoplevelse, som aldrig før set 
i sejlsporten. Internationalt har mediernes 
aftryk efter denne begivenhed været 
meget betydningsfuld. Vi har sprængt alle 
tidligere rekorder og opnået flere seere til 
et VM end nogensinde før. Det har været 
en fantastisk begivenhed, og som World 
 Sailings præsident, og en stolt dansker, 
kunne jeg ikke være mere tilfreds.” 

Kim Andersen, præsident i World Sailing
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I 2021 skal Danmark være vært for det 

største internationale mesterskab i 

gymnastiksammenhæng. Det er ver-

densmesterskaberne 2021 i den olym-

piske disciplin Idrætsgymnastik. I 14 

dage vil Royal Arena i København blive 

hjemsted for OL-gymnaster, interna-

tionale verdensstjerner og tilskuere 

fra hele verden. Idrætsgymnastik er af 

mange kendt som gymnastikkens kon-

gedisciplin og er en af de største idræts-

discipliner på OL-programmet målt i 

antal tilskuere og tv-seere.

Når København bliver hjemsted for ca. 

1.100 gymnaster og officials i 2021, skyl-

des det et stærkt samarbejde mellem 

GymDanmark, Wonderful Copenhagen 

og Sport Event Denmark. Sidstnævnte 

har sammen med GymDanmark haft 

et årelangt og ambitiøst 

samarbejde om at tiltræk-

ke store gymnastikevents 

til Danmark. Sport Event 

Denmark var også med, 

da GymDanmark tilbage i 

2006 stod bag VM i Idræts-

gymnastik i Aarhus. Siden 

da har samarbejdet også 

båret frugt af blandt an-

det EM i TeamGym 2012 

i Aarhus, VM i Trampolin 

og Tumbling 2015 i Oden-

se samt i september 

2018, hvor det lykkedes 

at hente EM i TeamGym til 

Ballerup i 2020.

VM 2021 vil få deltagelse 

af omkring 500 gymna-

BUD: VM 
GYMNASTIK 2021
KØBENHAVN
18. – 24. OKTOBER 2021
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ster og 600 officials fra 

over 70 nationer. Idræts-

gymnastik (af mange kendt 

som redskabsgymnastik) er 

den gymnastikdisciplin, hvor flest 

nationer deltager ved verdensme-

sterskaberne. Disciplinen kræver 

mange timers træning for blandt an-

det at kunne “hænge” i ringene, svinge 

benene over hesten eller balancere på 

bommen. Idrætsgymnastik er OL-disci-

plin og udbredt i gymnastikforeninger i 

hele Danmark.

Der konkurreres i mandlig idrætsgym-

nastik i de seks discipliner: Øvelser på 

gulv, spring over hest, barre, bensving, 

ringe og reck. Kvindelig idrætsgymna-

stik består af de fire discipliner: Øvelser 

på gulv, spring over hest, forskudt barre 

og bom.

”Det er en stor sejr at blive tildelt VM i Idrætsgymnastik, ikke bare for 
GymDanmark, men også for dansk gymnastik i sin helhed. En event af 
dette format passer rigtig godt ind i den retning og udvikling vi har sat for 
gymnastikken i Danmark, og er i god tråd med den professionalisering 
af forbundet, der pt foregår. Jeg er sikker på, at mange af vores egne 
knapt 200.000 medlemmer – og resten af Danmark – vil få en 
gymnastikoplevelse for livet, når vi i samarbejde med Sport Event Denmark 
og København holder VM i Idrætsgymnastik på dansk jord i 2021.” 

Anders Jacobsen, formand i GymDanmark

Fakta

Den danske buddelegation bestod af:

GymDanmark: Anders Jacobsen, 

Formand

GymDanmark: Ditte Okholm-Naut, 

Direktør

GymDanmark: Janne Jelstad, Event 

manager

Sport Event Denmark: Judy Jacobsen, 

senior eventkonsulent

Sport Event Denmark: Lars Lundov, 

Direktør

Wonderful Copenhagen: Lars Vallentin, 

Senior Project Manager – Sport Events

VM i Idrætsgymnastik afholdes i 

Royal Arena d. 18.-24. oktober 2021, 

København  

Danmark har været vært for VM i 

Idrætsgymnastik i 2006, EM TeamGym 

2012, World Cup i Trampolin, Tumblig 

& DMT 2013, VM Trampolin, Tumbling 

& DMT 2015
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Danmark har gjort det igen. Tiltrukket 

nogle af badmintonsportens største 

events. Thomas og Uber Cup (VM for 

herre- og damehold) og VM Individu-

elt kommer således til Danmark i hen-

holdsvis 2020 og 2023. Det besluttede 

det internationale badmintonforbund, 

BWF efter at den danske buddelegati-

on i november 2018 præsenterede det 

danske bud for dem i Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

Det er femte gang, at VM Individuelt 

kommer til Danmark, Thomas & Uber 

Cup (som ét samlet arrangement) har 

aldrig tidligere været afholdt i Europa.

Begge arrangementer er startet i Eng-

land. Den første Thomas Cup var i Pre-

ston, England i 1949 og den første Uber 

Cup var i Lancashire i 1957.

Kun Thomas Cup i har siden starten 

været i Europa, nemlig i 1982 i London. 

Thomas & Uber Cup skal afholdes i 

Ceres Park & Arena i Aarhus, som også 

anvendes i forbindelse med FZ FOR-

ZA/RSL DM. 

Senest VM (Individuelt) blev afholdt i 

Danmark i 2014 i Ballerup Arena. I 2023 

bliver det Royal Arena i København, 

som skal lægge gulv til eventen. 

I begge byer ser de frem til at byde 

spillere, trænere, stabsmedlemmer, fri-

villige og ikke mindst tilskuere fra hele 

verden velkommen.

Flere nationer var med i budkrigen om 

at vinde værtskabet af mesterskaberne, 

men BWF glæder sig til at komme til 

Danmark og har udtrykt, at de ikke er i 

tvivl om, at de med Danmark som vært 

vil kunne præsentere deres verdensme-

sterskaber på fornemmeste manér. 

BUD: VM BADMINTON 
2023 OG THOMAS & 
UBER CUP 2020
KØBENHAVN OG AARHUS

Fakta

Den danske buddelegation bestod af:

Badminton Danmark: Brian Bach 

Moesgaard, Eventchef

Sport Event Denmark: Frederik Munk, 

senior eventkonsulent

Wonderful Copenhagen: Lars Vallentin, 

Senior Project Manager – Sport Events

Aarhus Kommune: Jørn Sønderkjær 

Christensen, eventchef

Thomas & Uber Cup spilles i Ceres Park 

& Arena, Aarhus, maj 2020.

VM Individuelt spilles i Royal Arena, Kø-

benhavn, august 2023.

Danmark har været vært for VM Indivi-

duelt i 2014, 1999, 1991 og 1983 samt 

Sudirman Cup (VM for blandede hold) 

i 1991 og 1999.

Danmark har aldrig før været vært for 

Thomas & Uber Cup. 

Det danske herrelandshold vandt som 

den første europæiske nation nogen-

sinde Thomas Cup i 2016.
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”Med dagens afgørelse styrker BWF 
partnerskabet med dansk badminton. 
Danmark er en stærk eventnation og 
dermed et attraktivt sted at afvikle vores 
største mesterskaber. Vi ser frem til 
samarbejdet med Badminton Danmark, 
Sport Event Denmark samt værtsbyerne 
København og Aarhus”

PoulErik Høyer, præsident i BWF
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ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2018

Resultatopgørelse

t.kr.
Regnskab 

2018

Budget 

2018

Regnskab 

2017

Indtægter

Tilskud fra Kulturministeriet 24.466 24.500 24.823
Tilskud vedrørende Royal Arena 5.000 5.000 5.000
Indtægter fra partnerskaber 208 0 278
Diverse indtægter 4 0 4
Udbytter m.v., investeringsforeningsbeviser 48 200 46

Indtægter i alt 29.726 29.700 30.151

Omkostninger

Direkte arrangementsstøtte 17.875 17.500 18.150
Betaling til Royal Arena 5.000 5.000 5.000
Indirekte arrangementsstøtte 1.699 1.800 1.611
Markedsføring/kommunikation 2.116 2.150 1.755
Bestyrelsen 562 650 560
Internationale/nationale relationer, udvikling og administration 3.409 3.600 3.407

Omkostninger i alt 30.661 30.700 30.483

Årets resultat -935 -1.000 -332

Forslag til resultatdisponering
Overført til kapitalkonto -935 -1.000 -332
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Balance
t.kr. 2018 2017

AKTIVER

Anlægsaktiver
Inventar 21 28
It-udstyr 0 0

Anlægsaktiver i alt 21 28

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra Kulturministeriet 0 0
Tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelser 98 277
Andre tilgodehavender 3 1
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalte omkostninger 243 515

344 793

Investeringsforeningsbeviser 2.569 2.603

Likvide beholdninger 24.954 23.837

Omsætningsaktiver i alt 27.867 27.233

Aktiver i alt 27.888 27.261

PASSIVER

Egenkapital
Kapitalkonto:
Primo 2.371 2.703
Urealiseret kursgevinster/-tab på investeringsbeviser -34 0
Overført fra årets resultat -935 -332
Ultimo 1.402 2.371
Pulje til hvervetilskud, gennemførelsestilskud og underskudsgarantier 6.716 4.718

Egenkapital i alt 8.118 7.089

Hensættelser
Hensættelse til underskudsgarantier 200 550
Hensættelse til hvervebevillinger 1.297 2.519
Hensættelse til gennemførelsestilskud 15.203 15.569

Hensættelser i alt 16.700 18.638

Gældsforpligtelser
Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund 436 481
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.979 227
Anden gæld 655 826

Gældsforpligtelser i alt 3.070 1.534

PASSIVER I ALT 27.888 27.261
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 BESTYRELSE
 

Bestyrelsen pr. 1.1. 2019
Bestyrelsesformand H.C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune

Næstformand Torben Frølich, kommunaldirektør, Gentofte Kommune

Benedikte Kiær, borgmester, Helsingør Kommune

Elisabeth Milton, Vice President Sales and Distribution, Air Italy

Jan Olsen, adm. dir., Visit Denmark

Dorte Vibjerg, adm. dir., Sparta
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Sport Event Denmark

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Telefon 43 26 21 00
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www. sporteventdenmark.com


