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2019 var året, hvor Danmark blev tildelt flere store flagskibs- 

events, som ikke tidligere er set på dansk jord, nemlig:

•	 Tour de France-start 2021

•	 The Ocean Race stop-over 2022 og 

•	 VM ridning i springning, dressur, para-dressur og 

 voltigering 2022 

Og i tillæg til disse flagskibsevents er der vundet en række 

andre VM- og EM-arrangementer til afholdelse i Danmark i 

perioden frem til 2025.

Ingen bud, som SEDK har været involveret i i 2019, er tabt. 

Dette giver en ekstraordinær høj hitrate på 100%. 

Danmark rykkede endnu engang en plads frem i superligaen 

for sportseventnationer. Eller rettere sagt to! Fra i 2018 at ligge 

nr. 14, rykkede Danmark op på en 12. plads på SportCals Glo-

bal Sports Nations Index 2019. Danmark er dermed placeret 

som bedste nordiske sporteventnation og ligger desuden for-

an bl.a. Holland, Schweitz, Østrig og Brasilien. Kina, USA og 

Japan topper listen.

Mere end 3.300 frivillige lagde samlet set over 44.000 timers 

arbejde i forbindelse med de 12 Sport Event Denmark-støtte-

de events over året. 

Events, som bidrog til en skønnet udenlandsk turismeomsæt-

ning på knap en kvart mia. kr., omfattende tv-transmissioner, 

solid eksponering og branding internationalt af Danmark som 

sportseventnation samt folkefest rundt om i de mange værts-

byer i hele landet. 

Danmark demonstrerede på bedste vis det gode danske vært-

skab overfor de pågældende internationale specialforbund, 

IOC, sportsmedier, deltagere, ledere, publikum m.fl., og der har 

været stor tilfredshed hos de internationale rettighedshavere.

Det samlede resultat for året og det danske eventarbejde bun-

der i 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.

Men udfordringer luer. Både på kort og længere sigt. Covid-19 

krisen har på sportseventområdet medført, at et stort antal 

planlagte events i 2020 er aflyst eller udsat til senere afhol-

delse. Dette kan få store sportslige, praktiske og økonomiske 

konsekvenser. Sport Event Denmark vil sammen med arran-

gørerne og øvrige offentlige instanser adressere situationen 

den kommende tid. Også på længere sigt påvirker Covid-19 

eventområdet. For eksempel må events i 2021 rykkes i over-

ensstemmelse med udsættelsen af OL til 2021. Det er derfor 

vigtigt, at Danmark bygger videre på de mange års solide 

indsats på sportseventområdet, og at der sikres tilstrække-

lig eventøkonomi, så nye store fyrtårnsevents kan vindes til 

Danmark. Events der bl.a. kan skabe oplevelser og begejstre 

danskerne samt skabe ny omsætning til restauranter, hoteller, 

eventindustrien m.fl.

God læselyst!

KÆMPE EVENTS  
VUNDET TIL DANMARK

Lars Lundov

Direktør

H.C. Østerby

Bestyrelsesformand
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Events tildelt Danmark i 2019

• 2021 UEC Congress (Europæisk Cykel Union), Odense

• 2021 Tour d’France - Grand Depart, København - Roskilde - Nyborg - Vejle - Sønderborg

• 2022 EM Kano- og kajakmaraton, Silkeborg

• 2022 The Ocean Race, stop-over, Aarhus

• 2022 VM ridning - springning, dressur, para-dressur og voltigering, Herning

• 2023 VM Maraton kano og kajak, Vejen

• 2024 VM Banecykling, Ballerup

• 2025 VM Ishockey, København el. Herning/Co host med Sverige

HITRATE PÅ 100 % OG 
12 EVENTS I 10 BYER

Events afholdt i 2019   

1 VM i herrehåndbold 2019, Herning, København (delt 

værtskab med Tyskland)  

2 VM Cyklecross 2019, Bogense   

3 EM Karate 2019, U21, Aalborg   

4 VM Curling, kvinder 2019, Silkeborg   

5 VM Cross Country 2019, Aarhus   

6 Copenhagen Marathon, København   

7 VM Orienteringsløb 2019, Junior, Silkeborg og Aarhus  

8 VM Mountainbike Orientering 2019, Viborg

9 EM Kørestolsrugby 2019, Vejle   

10 EM i 505-jolle 2019, Sønderborg   

11 World Cup Dressur 2019, Herning   

12 VM 3 bande carambole billard 2019, Randers 
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BEDSTE DANSKE 
 PLACERING 
 NOGEN SINDE

På den internationale scene var 2019 

året, hvor Danmark endnu engang rykke-

de en plads frem i superligaen for sport-

seventnationer. Eller rettere sagt to! Fra i 

2018 at ligge nr. 14, rykkede Danmark op 

på en 12. plads på Global Sports Nations 

Index 2019, som udarbejdes af engelske 

SportCal. Danmark er dermed placeret 

som bedste nordiske sportseventnation 

og ligger desuden foran bl.a. Holland, 

Schweitz, Østrig og Brasilien. Listen top-

pes af Kina, USA, Japan og Storbritanni-

en, og flere af disse har OL-værtskaber i 

opgørelsesperioden.

Placeringen baserer sig på afholdte og 

vundne events for det enkelte land i pe-

rioden 2013–2026 og er således helt uaf-

hængigt af indbyggertal, størrelse mv.

En del af den flotte danske placering 

kan tilskrives Sport Event Denmarks 

vedholdende, internationale arbejde 

gennem mange år. 

En anden væsentlig faktor vurderes at 

være den danske sporteventmodel og 

det stærke samarbejde i eventtrekanten 

med danske specialforbund/arrangører 

og værtsbyer.

Danmark på den 
internationale arena
2019 har igen været med mange, in-

ternationale møder og relationer for 

Sport Event Denmark og Danmark som 

sportseventnation. Sport Event Den-

mark har gentagende gange mødtes 

med ’The World of Sport’ ude i verden 

for at videndele og bl.a. præsentere den 

danske eventmodel. 

Sport Event Denmark har gennem det 

internationale arbejde ligeledes samlet 

værdifulde erfaringer fra sportsevents 

og konferencer, som er blevet afviklet 

rundt om i verden til glæde for udvik-

lingen af events i Danmark. Sport Event 

Denmark har også bidraget med oplæg 

på en lang række nationale og specielt 

internationale seminarer/møder. 

De seneste års fokus på FN’s ver-

densmål har også fyldt i agendaen både 

på den årlige SportAccord og i det lø-

bende arbejde med at forberede afvik-

lingen af events i Danmark og bud på 

fremtidige events til Danmark.



GSI Nations Index – Top 20 (2013-2026)
RANK CHANGE NATION EVENTS TOTAL

1 +2 China 43 40,709

2 -1 USA 49 40,619

3 +2 Japan 29 39,631

4 -2 United Kingdom 30 32,770

5 -1 Russia 32 32,378

6 = Canada 42 29,925

7 +1 France 28 28,196

8 -1 Germany 37 27,846

9 = Italy 29 22,858

10 +1 Spain 19 19,192

11 +1 Korea 19 18,827

12 +2 Denmark 21 18,486

13 +2 Switzerland 17 18,274

14 +3 Netherlands 25 18,206

15 -2 Austria 18 17,533

16 -6 Brazil 9 17,182

17 -1 Qatar 10 16,227

18 +2 Hungary 18 16,192

19 = Australia 13 14,798

20 -2 Sweden 17 14,684
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På årets store internationale sportbusi-

ness-summit, SportAccord, satte Sport 

Event Denmark fokus på, hvordan vi 

sammen i den internationale sport-

event-industri kan være med til at løfte 

nogle af FN’s verdensmål, når vi arran-

gerer sportsevents.

Interessen var stor og forslagene fra 

deltagerne var mange og spredte sig 

godt ud over de fleste af FN's 17 op-

stillede mål. Dog var der en tendens til, 

at man i forbindelse med værtskaber 

primært kan sætte ind i forhold til må-

lene, der omhandler: Motion/sundhed, 

anti-racisme, partnerskaber, ligestilling 

mellem kønnene, uddannelse, miljø-

påvirkningen fra events, minimering af 

affald/affaldssortering og energivenlige 

løsninger. 

Blandt de besøgende på standen var 

bl.a. tidligere generalsekretær for FN, 

H.E. Ban Ki-Moon (foto), præsident 

for GAISF (Global Association of Inter-

national Sports Federations), Raffaele 

Chiulli, samt en række internationale 

forbundspræsidenter, generalsekretæ-

rer mv.

Til inspiration til kommende eventar-

rangører videregives nogle af de mange 

indkomne ideer her:

•	 Promover den konkrete sport som 

aktivitetsskabende/sundhedsfrem-

mende og cyklen som transportmid-

del, fx med udvikling af sundheds- 

og motionstilbud for fans/tilskuere/

skolebørn i forbindelse med events

 •	 Skab opmærksomhed om Ver-

densmålene via ambassadører

•	 Hold seminar med deltagelse af 

begge køn som oplægsholdere samt 

deltagere 

•	 Kommuniker ”best practice” i for-

bindelse med forskellige konkrete 

tiltag, som tilgodeser et eller flere af 

verdensmålene ved eventen

•	 Del erfaringer fra diverse indsatser, 

så den bliver tilgængelig for andre 

eventarrangører

•	 Minimer brugen af transport - Brug i 

videst muligt omfang offentlig trans-

port og ”gåbusser” i stedet for schut-

tlebus 

•	 Minimer print - Brug digitale kommu-

nikationsplatforme i stedet for print

•	 Brug lokale/økologiske råvarer og 

leverandører

•	 Brug komposterbare krus - undgå 

engangsplastik

•	 Brug postevand og genbrugs drikke-

dunke

•	 Lav charity-indsamlinger og støt ud-

valgte hjælpeorganisationer, som ar-

bejder for et eller flere af Verdensmå-

lene

•	 Lav kønskvotering på mødedeltagelse

•	 Lav affalds(drop-)zoner ved løbe/

triatlon/cykel-events

•	 Benyt energivenlige løsninger, fx 

brug af elektriske golf buggies til on 

site transport, elbiler/busser mv.

•	 Sørg for uddannelse i Verdensmåle-

ne og vidensoverførsel fra event til 

event via ”genbrug” af frivillige 

SPORTACCORD 2019 
5.-10. MAJ, GOLD COAST, 
AUSTRALIEN
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Det var ikke kun på banen, at Danmark 

tog guldet. Også uden for banen blev 

det til guldmedaljer i godt værtskab ved 

VM i Håndbold for herrer i Herning og 

København.

Mens det danske herrelandshold sørge-

de for gedigne sejre på banen, var der 

bag kulisserne massiv travlhed for at sik-

re den bedst mulige afvikling af VM, der 

blev holdt i fire tyske og to danske byer. 

Danmark spillede åbningskampen i Ro-

yal Arena og de resterende kampe på 

dansk grund i Herning.

Da Danmark i åbningskampen overbe-

visende slog Chile, var der fuldt hus i 

Royal Arena med danske fans og med 

H.K.H. Kronprinsens mindeværdige 

tale. På de efterfølgende kampdage ryk-

kede særligt svenskerne ind og gjorde 

arenaen til en velbesøgt hjemmebane.

I Jyske Bank Boxen var der særligt til 

de danske kampe en helt eneståen-

de stemning, og det centrale Herning 

summede af liv, blandt andet fordi bu-

tikker, restaurationer og hoteller havde 

pyntet byen op. 

En effektmåling foretaget af Epinion og 

Visit Denmark viste, at VM i herrehånd-

bold sikrede en turismeomsætning på 

276 millioner kroner i København og 

Herning, hvor alene udenlandske hånd-

boldfans gav en turismeomsætning på 

151 millioner kroner. Den store turisme-

omsætning under VM gav samlet 52 

millioner kroner gennem moms, skat-

ter og afgifter til staten og de danske 

kommuner.

Udover den flotte nationale og interna-

tionale turismeomsætning fik afviklin-

gen og tilskueroplevelsen topkarakterer 

ifølge analysen.

For Dansk Håndbold Forbund er de næ-

ste store værts- og mesterskaber EM i 

håndbold 2020 på kvindesiden, hvor 

vi sammen med Norge er værter. Samt 

VM i herrehåndbold i 2025, hvor Dan-

mark er vært sammen med Norge og 

Kroatien.

Verdensmestre
I finalen vandt Danmark over Norge

I bronzekampen vandt Frankrig over 

Tyskland.

Fakta
I Danmark overværede 366.000 tilskue-

re kampene i Royal Arena og Jyske Bank 

Boxen.

Finalen mod Norge blev den mest sete 

tv-kamp med henved 2.7 mio. seere på 

TV2 og DR. Det er dermed også det 

mest sete program i tv siden det otten-

de afsnit af Krøniken rullede over skær-

men i 2004.

De ti danske kampe, som alle blev vist 

på tv, blev set af næsten 17 mio. dan-

skere. Til sammenligning bliver en hel 

sæson af de danske håndboldligakam-

pe set af ca. 14 mio. seere.

De fire indledende grupper blev spillet 

i Berlin, München, København og Her-

ning, mens de to puljer i mellemrun-

den foregik i henholdsvis Köln (Tysk-

lands kampe) og Herning (Danmarks 

 kampe).

Semifinalerne blev spillet i Hamborg, 

mens placeringskampe, bronzekamp 

og finale blev spillet i Herning.

10

VM HERREHÅNDBOLD
KØBENHAVN, HERNING
11.-27. JANUAR



”Det er ikke kun på banen, at der 
er blevet knoklet de sidste tre uger. 
Bag så stort et event står en kæmpe 
organisation af medarbejdere, frivillige 
og samarbejdspartnere, som sammen har 
sikret, at VM er blevet afviklet til UG,” 

Morten Stig Christensen, generalsekretær, DHF

11



 

12

VM i Cyklecross i Bogense satte et flot 

aftryk på den helt store verdensscene i 

cyklecrossens berømte mudder.

Et verdensmesterskab fra en af verdens 

største idrætsorganisationer, Den Inter-

nationale Cykelunion, UCI blev i 2017 

tildelt Danmark, og efter 2 års intense 

forberedelser kulminerede det en week-

end i februar. 

Efter fem spændende og intense løb 

på den spektakulære rute i Bogenses 

smukke havnemiljø, uddeling af guld-, 

sølv- og bronzemedaljer, kunne ver-

densmestrene iføre sig den regnbue-

stribede VM-trikot.

Med godt 15.000 mennesker omkring 

banen på en gråmeleret lørdag og en 

strålende solskins-søndag og 100.000 

seere på TV2 Sport, fik VM’et rigtig god 

opmærksomhed både nationalt og in-

ternationalt.

Der var roser til arrangementet fra både 

atleter, hold, tilskuere og  H.K.H. Kron-

prinsen, som var på visit om søndagen. 

Her uddelte  han medaljer og var på 

rundvisning på den spektakulære rute 

og eventområdet ved Bogense havn. 

En analyse fra Ernst & Young slår fast, 

at VM i cyklecross gav et rigtig godt ud-

bytte for såvel Bogense og Fyn, som for 

Danmark i det hele taget. Med TV-tal 

på mere end 50 mio. potentielle seere 

blev Fyn sat på verdenskortet som cy-

kelø og eventdestination. Og så fik den 

fynske økonomi et kraftigt varmt pust 

på en kold weekend i februar, da mere 

end 15.000 besøgende rykkede ind og 

sikrede en turismeøkonomisk effekt på 

mere end 12 mio. kr.

VM-regnskabet vidner desuden om, 

at fynske virksomheder også har nydt 

godt af eventafviklingen, hvor godt 5 

mio. kr. blev skubbet ud til fynske le-

verandører i form af forskellige ydelser, 

som blev indkøbt af partnerskabet bag 

VM, CrossDenmark.

Verdensmestre 
Mænd, elite

1. Mathieu Van der Poel, Holland

2.  Wout Van Aert, Belgien

3.  Toon Aerts, Belgien

40. Kenneth Hansen, Danmark

Kvinder, elite

1. Sanne Cant, Belgien

2. Lucinda Brand, Holland

3. Marianne Vos, Holland

35. Viktoria Smidt Knudsen, Danmark

Fakta
Deltagere: 280 ryttere

Nationer: 24

Akkrediterede medier: 296

Frivillige: 500

VM CYKLECROSS
BOGENSE, 2.-3. FEBRUAR
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”VM i cyklecross i Bogense var en 
succes uden sidestykke”

H.K.H. Kronprinsen 
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Knap 10.000 tilskuere heppede verdens 

bedste løbere gennem den vildeste VM 

Cross rute nogensinde, da Moesgaard 

Museum dannede underlag og ram-

me for en gigantisk løbefest lørdag 30. 

marts.

Eventen blev både en game changer og 

folkefest og skrev Danmark og Aarhus 

ind i atletikkens historiebøger. Rekord-

mange tv-transmissioner, massiv medi-

edækning og en oplevelse for livet for 

de mange tusinde løbere, frivillige, ar-

rangører, teknikere, reportere og andre, 

der var med til at gøre VM Cross 2019 

til en løbefest midt i den østjyske natur 

på en solbeskinnet dag.

Specielt var reaktionerne fra omverden 

entydige: Cross er med Aarhus trådt ind 

i en ny æra, skrev flere internationale 

atletikmedier i dagene efter mesterska-

bet. Det, som alle noterede sig, var den 

unikke rute, som bl.a. løb op over Moes- 

gaards græstag. Desuden var VM’et 

flankeret af både en skoleturnering og 

motionsdistancer, som tiltrak tusindvis 

af motionsløbere.

I den smukkeste sol og med tilstedevæ-

relse af H.K.H. satte Danmark helt nye 

standarder for crossløb. Det blev et VM 

for både elite, motionister og publikum. 

Danske Anna Emilie Møller blev bed-

ste ikke-afrikaner med en 15. plads. 

Dermed sørgede den 21-årige løber for 

ekstra gang i løbefesten. Møllers place-

ring var den bedste af en dansk løber 

ved et VM Cross i 35 år, og den kom i 

hus efter et perfekt disponeret løb. Abdi 

Hakin Ulad blev som nr. 68 bedste dan-

ske herre. 

I mændenes løb lykkedes det for Ugan-

da at bryde Kenya og Etiopiens notori-

ske dominans. Siden Englands holdsejr 

i 1980 er enten Kenya eller Etiopien hver 

gang løbet med guldet.

Verdensmestre 
Mænd 10 km

1. Joshua Cheptegei, Uganda 

 31:40 min.

2. Jacob Kiplimo, Uganda 

 31:44 min.

3. Geoffrey Kamworor, Kenya 

 31:55 min.

Hold, mænd

1. Uganda

15. Danmark

(18 hold)

Kvinder 10 km

1. Hellen Obiri, Kenya 

 36:14 min.

2. Dera Didi, Etiopien 

 36:16 min.

3. Letesenbet Gidey 

 36:24 min.

15. Anna Emilie Møller 

 37:51 min.

Hold, kvinder

1. Etiopien

13. Danmark

(16 hold)

Fakta
VM CROSS HISTORIE 

VM Cross er atletikkens ældste og mest 

traditionsrige mesterskab. Løbet beteg-

nes ofte som det sværeste VM at vin-

de indenfor atletikken, da man samler 

løbere på tværs af atletikkens mange 

distancer, og hvert land kan stille med 

dobbelt så mange udøvere, som ved 

andre VM og OL.

VM CROSS DISTANCER

VM Cross består af fem officielle kon-

kurrencer: 10 km for hhv. mænd og 

kvinder, 4×2 km stafet for mix hold (2 

mænd, 2 kvinder), 8 km for U20 mænd 

og 6 km for U20 kvinder.

VM CROSS 2019 FOR ALLE

Alle almindelige løbere havde mulighed 

for at løbe 4×2 km stafet, 2 km eller en 

særlig cross-trail distance på 4, 8 og 12 

km.

DANMARK SOM VÆRT FOR VM

Dansk Atletik var senest arrangør af et 

VM, da der i 2014 afholdtes VM Halv-

maraton i København.

VM CROSS COUNTRY
AARHUS, 30. MARTS
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“Whether cross-country running is included 
at the Olympics or not, following the Aarhus 

2019 model would ensure the discipline’s 
future takes strides forward”

Michael Pavitt, senior reporter, Inside the Games



Silkeborg lagde is til kvindernes VM i 

curling i marts. Dermed var det anden 

gang, at Danmark var vært for mester-

skaberne. Esbjerg var værtsby i 2011. 

Under mesterskabet kunne den dan-

ske skipper Madeleine Dupont fejre 

sin landskamp nummer 300. Jubilæet 

blev fejret med blomster og en sejr over 

Skotland. Det danske hold sluttede dog 

som nr. 11. 

Hvor det således på isen var op ad 

bakke for de sportslige resultater, så 

var der udenfor mange positive tiltag, 

som bidrog til at udbrede kendskabet 

til curling i Danmark og til Danmark i 

curlingverdenen. Flere end 800 skole-

elever var i løbet af VM-ugen forbi Sil-

keborg Sportscenter for at se og opleve 

curling på nært hold. Eleverne fik både 

mulighed for at være tilskuere og for 

eksklusivt at møde nogle af holdene 

’back-stage’. Blandt andet lærte det ty-

ske hold 88 skoleelever deres sejrsdans, 

som efterfølgende blev danset på læg-

terne i hallen.

En af dagene havde det danske hold 

også inviteret det japanske hold på tra-

ditionel dansk middag. Spillerne diske-

de på med traditionelle danske retter 

såsom stegt flæsk med persillesauce, 

æblekage med flødeskum og rødgrød 

med fløde. 

Verdensmestre 
1.  Schweiz

2.  Sverige

3.  Sydkorea

11. Danmark

Fakta
Nationer: 13

Deltagere: Danmark, Sverige, Canada, 

Rusland, USA, Tyskland, Japan, Skot-

land, Sydkorea, Letland, Finland, Kina 

og Schweiz.

Canada var forsvarende verdensmestre. 

Sverige EM- og OL-vindere.

Solgte billetter: 5.128 enkeltdagsbilletter

Frivillige: 92

Akkrediterede medier: 53 

Danmark har de seneste 20 år haft fle-

re internationale topresultater i curling. 

Ved OL i 1998 vandt de danske cur-

ling-kvinder den første danske medalje 

nogensinde ved et vinter-OL. 

VM CURLING, 
KVINDER
SILKEBORG, 16.-24. MARTS
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“We love Denmark. I love the food, and the people here are so great and 
the weather has finally turned around, so that’s really great too. We are so 
excited to be here” 

Rachel Brown, Team Canada
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EM i kørestolsrugby var kulminatio-

nen på et år, hvor Vejle Kommune sat-

te massivt fokus på parasporten med 

udnævnelsen af 2019 til parasportens 

år i Vejle. Kommunen har ligeledes 

udnævnt sig selv som parasportens 

hovedstad i Danmark. Under EM var 

byen udsmykket med bannere og flag i 

gågaden og plakater langs indfaldsveje-

ne til byen, som gjorde opmærksom på 

eventen og parasportens år.

EM i kørestolsrugby blev skudt i gang 

på fornemste vis, da rigtig mange til-

skuere havde fundet vej til DGI Huset 

for at bakke Danmark op i åbnings-

kampen mod Polen. Der var ikke en 

ledig plads på lægterne, hvor bl.a. også 

H.K.H. Prinsesse Benedikte, der er pro-

tektor for Parasport Danmark, var på 

plads. 

I løbet af ugen fik skoleelever mulighed 

for at stifte bekendtskab med kørestols-

rugby eller "murderball", som sporten 

oprindeligt blev kaldt. Spillet er udviklet 

i Canada i 1970’erne og er en holdsport 

med elementer fra rugby, basketball og 

håndbold. Spillet blev udviklet for atle-

ter, der foruden nedsat funktion i bene-

ne også havde nedsat arm- eller hånd-

funktion, og det er således et krav, at 

spillerne har nedsat funktion i mindst 

tre ud af de fire ekstremiteter.

To hold a fire spillere spiller mod hinan-

den og skal få bolden over modstande-

rens mållinje. Der må afleveres, kastes, 

trilles, dribles og bæres i alle retninger, 

og det er tilladt at have kontakt mellem 

stolene - faktisk er det en central del af 

spillet at tackle, holde eller blokere for 

modstanderen.

Der var fuldt hus til de danske kampe og 

udsolgt til finalen, hvor Storbritannien 

mødte Danmark. Her trak danskerne 

det korteste strå og fik dermed sølv, 

hvilket gav kvalifikation til de Paralym-

piske Lege i Tokyo.  

Det var fjerde gang, Danmark var vært 

for et mesterskab i kørestolsrugby, og 

præsidenten for det internationale kø-

restolsrugbyforbund, Richard Allcroft, 

var ikke sen til at lufte sine drømme 

om at bringe mesterskabet tilbage til  

Danmark i nær fremtid. 

Resultater
1. Storbritannien

2. Danmark

3. Frankrig

Fakta
Nationer: 8

Akkrediterede medier: 46

Frivillige: 90

EM KØRESTOLSRUGBY
VEJLE, 7.-11. AUGUST

”The competitions have been fantastic. The venue and the hotel has 
worked perfectly and the Organising Committee have done a fantastic 
job together with strong, genuine partners, who made this a success. The 
Municipality of Vejle are so dedicated about Para-sport and have been 
dressing the city in wheelchair rugby. The competitions have been fantastic 
with an amazing crowd for almost every game”

Richard Allcroft, præsident, International Wheelchair Rugby Federation
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Til lyden af ’Eye of the Tiger’ blev de 

48 spillere fra 23 nationer præsenteret 

i røg og damp til åbningsceremonien, 

og så var stilen lagt. De fem VM-dage 

i Randers bød på verdensklasse billard 

i Ridehuset på Værket. Det oprindelige 

ridehus var med til at skabe en helt sær-

lig stemning, hvor sporten, historien og 

kulturlivet tørnede sammen. 

En flagkavalkade under loftet fremviste 

de 23 deltagende nationer og dannede 

en ring om Ridehusets centrum med 

fire oplyste borde. Fire grønne tæpper 

med tre baller på hver. En flok domme-

re i hvide skjorter, røde veste og sorte 

sløjfer under hagen.

Rammerne stod knivskarpt til det 72. 

verdensmesterskab i 3-bande caram-

bole, hvor turneringens 48 spillere én 

efter én fulgte efter den danske hjem-

mebanedarling, Thomas Andersen, ind 

til spillerpræsentation.

Iklædt laksko, bukser i fold, skjorte og 

butterfly hilste de på salen, inden de 

satte sig og lod Randers Egnsteater Kor 

synge den rette stemning ind i rummet. 

Med stor energi og flot vokal bød de 

spillerne velkommen med en sofistike-

ret udgave af popdronningen Lady Ga-

gas Born This Way for at slutte af med 

Queens, We Will Rock You.

Som optakt til verdensmesterskabet 

havde Randers Eventsekretariat og otte 

af områdets værtshuse skabt en ny lo-

kal billardturnering, Bydysten. Det var 

et Randers-mesterskab i disciplinen 

”Skoma’r”, som er traditionel keglebil-

lard.  De indledende runder blev afvik-

let mandage op til eventen ude på de 

enkelte værtshuse, og finalen afviklet i 

Værkets foyer. Ideen med Bydysten var 

at sætte fokus på billardsporten, og 

turneringen var blot en af flere events 

forud for VM’et.

VM’et viste med al tydelighed, hvordan 

en forholdsvis lille idræt i Danmark kan 

skabe store oplevelser i de rigtige ram-

mer og gav samtidig blod på tanden på 

nye billard events til Danmark.

Fakta
Spillere: 48

Nationer: 23

Verdensmester: Torbjørn Blomdahl, 

Sverige 

Danske resultater:  

Dion Nelin nr. 8 

Jacob Haack-Sørensen nr. 22

Thomas Andersen nr. 44

Antal frivillige: 40

TV-transmission: TV2 sport sendte live 

hele ugen sammen med MBC Sport Ko-

rea, Kozoom Korea og Kozoom Europe 

VM 3-BANDE 
CARAMBOLE BILLARD
RANDERS, 26.-30. NOVEMBER
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”Med dette VM har vi i samarbejde med Randers 
Eventsekretariat og Sport Event Denmark fået 
billard ud over bordet. Billardmiljøet i Randers 
har altid været meget aktivt og skabt flere store 
spillere. Vi og vores mange frivillige serverede 
3-bande i verdensklasse til Danmark og viste 
udlandet, hvordan vi iscenesætter verdens bedste 
spillere” 

Torsten Danielsson, formand for Den Danske Billard Union
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21. februar blev det officielt: Tour de 

France starter i Danmark i 2021. 190 

lande og mange millioner tv-seere for-

ventes at se med, når Danmark over tre 

dage lægger asfalt til tre etaper af Tour 

de France.

Flere års benarbejde har båret frugt og 

sikret en af de største sportsbegivenhe-

der nogensinde på dansk grund. Der-

med skal Danmark den 2., 3. og 4. juli 

2021 være vært for Tour de France under 

overskriften ’Grand Départ Copenhagen 

Denmark 2021’. 

Selve åbningsetapen, Grand Départ, bli-

ver en ca. 13 kilometer lang enkeltstart i 

det centrale København. Anden danske 

etape, bliver ca. 190 kilometer fra Roskil-

de til Nyborg hen over Storebæltsbroen. 

Tredje etape bliver ca. 170 kilometer fra 

Vejle til Sønderborg. 

Lanceringen fandt sted to et halvt år 

efter, at Danmark officielt afgav bud på 

en Grand Départ. Undervejs har både 

kongefamilien, regeringen, kommuner 

og regioner, Wonderful Copenhagen og 

Sport Event Denmark arbejdet målrettet 

for at få løbet til Danmark. 

Om valget af Danmark sagde løbets di-

rektør i ASO, Christian Prudhomme:

“Naturligvis blev Tour de France, med 

verdens bedste professionelle cykelryt-

tere nødt til at komme til Danmark og 

til København – verdens bedste land og 

by for hverdagscyklisme. Grand Départ 

Copenhague  Danemark 2021 er et ’ren-

dezvous’ som skal fejre den gensidige 

inspiration mellem hverdagscyklisme 

og professionel cykelsport.”

Lanceringen af Tourstarten startede på 

Københavns Rådhus og blev fulgt op af 

pressemøder i Roskilde, Nyborg, Vejle 

og Sønderborg, hvor de lokale borgme-

stre sammen med daværende statsmi-

nister Lars Løkke Rasmussen og løbs-

direktør Christian Prudhomme mødtes 

med de lokale medier. Sport Event Den-

mark var også repræsenteret ved samt-

lige pressemøder.

Fakta
I sommeren 2021 afholdes Tour de 

France Grand Départ i Danmark. 

København er den officielle start-by for 

den danske Grand Départ, og der afhol-

des i alt tre etaper i Danmark.

De tre etaper afholdes på følgende dato-

er: Fredag den 2. juli 2021 afholdes før-

ste etape, selve Grand Départ i Køben-

TOUR DE FRANCE 
STARTER I DANMARK 
I 2021
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havn. Lørdag den 3. juli afholdes anden 

etape fra Roskilde til Nyborg. Søndag 

den 4. juli afholdes tredje etape med 

start i Vejle og mål i Sønderborg. 

Den danske Grand Départ har sloganet 

“The greatest cycling race in the world 

meets the best cycling city in the world”.

Danmark bød officielt på værtskabet 

for en Tour de France Grand Départ ved 

en ceremoni i Danmarkshuset i Paris 

den 20. juni 2016, hvor det danske bud 

blev overrakt personligt til løbsdirektør 

Christian Prudhomme af daværende 

erhvervs- og vækstminister Troels Lund 

Poulsen og overborgmester Frank Jen-

sen.

Tour de France transmitteres i 190 lan-

de. Der forventes at være mere end 

900.000 tilskuere, som vil overvære de 

tre etaper i Danmark fra sidelinjen.  

Bag den danske Grand Départ står: 

Erhvervsministeriet, Københavns Kom-

mune, Roskilde Kommune, Nyborg 

Kommune, Vejle Kommune, Sønder-

borg Kommune, Sport Event Denmark, 

Region Hovedstaden, Region Sjælland, 

Region Syddanmark og Wonderful 

Copenhagen. 

Gennemførelsen af Grand Départ i 

Danmark bliver organiseret af et Inte-

ressentskab, som er stiftet til formålet, 

hvori Erhvervsministeriet, Københavns 

Kommune, Nyborg Kommune, Søn-

derborg Kommune, Vejle Kommune 

og Roskilde Kommune deltager som 

interessenter. Sport Event Denmark, 

Region Hovedstaden, Region Sjælland, 

og Region Syddanmark giver tilskud til 

Interessentskabet. 

Der er etableret et sekretariat, som står 

for den daglige drift af Interessentska-

bet og sikrer gennemførslen af Grand 

Départ i Danmark. Direktør for sekre-

tariatet er Alex Pedersen, som bl.a. har 

været vice administrerende direktør 

i Jysk Fynske Medier, er tidligere pro-

fessionel cykelrytter og har erfaring fra 

afviklingen af Giro d’Italia i Herning og 

Horsens i 2012. 
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The Ocean Race, verdens længste off- 

shore kapsejlads, kommer til Aarhus i 

2022. Som den første by blev Aarhus 

annonceret som en del af The Ocean 

Race-ruten i 2021-2022.

The Ocean Race – tidligere kendt som 

The Volvo Ocean Race – har således sat 

kursen mod Aarhus i 2022. For byen er 

det en blåstempling af positionen som 

en af verdens førende sejlsports- og 

havnebyer, og der er lagt op til maritim 

folkefest, når verdens mest prestige-

fyldte havkapsejlads går i pit.

Aarhus har opnået en enestående po-

sition som en verdensklasse-arena for 

internationale sejlsportsbegivenheder, 

og det er værtskabet af The Ocean Race 

med til at understrege. 

I 2018 fik aarhusianerne en forsmag på 

de store skibe, da byen var vært for et 

såkaldt Fly-by, hvor skibene var inde i 

havnen og runde en bøje. Aarhus var 

ligeledes i august samme år vært for 

VM i sejlsport for samtlige olympiske 

klasser. Gennem de mange sejlsports- 

events har Aarhus således i samarbejde 

med bl.a. Sport Event Denmark gjort 

sig gode erfaringer med eventafvikling. 

Parterne har også gennem de seneste 

år haft et specifikt fokus på, hvordan 

maritime sportsevents kan bidrage til 

at indfri FN’s verdensmål indenfor spe-

cielt vand og bæredygtighed.

The Ocean Race har et stærkt fokus 

på bæredygtighed og bruger motto-

er ‘Racing with Purpose’ for at skabe 

opmærksomhed omkring specielt 

verdenshavenes udfordringer med sti-

gende forurening. De erfaringer, som 

partnerskabskredsen bag specielt VM 

i sejlsport har gjort sig, vil blive brugt 

både i Aarhus og i de øvrige værtsbyer. 

The Ocean Race bliver ofte beskrevet 

som det længste og hårdeste professio-

nelle sportsevent i verden, sejlsportens 

holdudfordring og er ifølge The Ocean 

Race selv én af sportens største events 

sammen med OL og America’s Cup.

The Ocean Race er en begivenhed, der 

følges i hele verden, og Danmark får 

derfor endnu engang en god mulighed 

for at vise by, havn og hav frem for alle 

sejsportsinteresserede.

Siden annonceringen en varm som-

merdag i slutningen af august har The 

Ocean Race annonceret flere byer på 

2022-ruten, hvor bl.a. italienske Ge-

nova bliver finalevært i juni 2022. 

The Ocean Race kommer i Aarhus til at 

danne ramme om en stor maritim fol-

kefest i lighed med VM i sejlsport, der 

i 2018 tiltrak op mod 400.000 gæster.

THE OCEAN RACE 
2022
AARHUS

”The Ocean Race har længe haft stærke bånd til Danmark gennem danske 
sejlere, partnere og sponsorer – og ikke mindst ved den succesfulde Fly-By 
i Aarhus sidste år. Vi kender Aarhus som en moderne, innovativ by med 
et stærkt, internationalt sejlsportsmiljø, sådan som vi så det under Sailing 
World Championships” 

Richard Brisius, direktør for The Ocean Race24
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Verdensmestre i maraton kano og ka-

jak 2023 bliver kronet i Vejen på Jels 

sø. Danmark vandt værtskabet foran 

fire stærke nationer; Slovakiet, Ungarn, 

Kroatien og Kina.

En buddelegation tog til Kina med et 

teknisk stærkt bud, der samtidigt spil-

lede på de danske fordums vikinger. 

Med dansk mjød og drikkehorn satte 

buddelegationen en afgørende spurt 

ind og de øvrige fire kandidater til vægs. 

Danmark fik således tildelt mesterska-

bet af Det Internationale Kano og Kajak-

forbund.

VM MARATON KANO 
OG KAJAK 2023
JELS SØ, VEJEN KOMMUNE
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Det danske bud spillede både på et 

stærkt vikingetema og budskabet om, 

at det forventede antal deltagere og le-

dere vil kunne bo på Vejen Idrætscenter 

i et VM-by-set-up. En kompakt VM-by 

som en vikingehøjborg, der kommer til 

at skabe en helt særlig stemning.

Danmark har en lang stolt maraton tra-

dition og er en af de nationer, der har 

skabt og formet kano kajak maraton 

sporten. Der er lagt op til, at VM’et i 

2023 bliver en fejring af denne traditi-

on. VM bliver også en fest for de dan-

ske atleter – det er altid helt specielt at 

kunne optræde på hjemmebane med et 

hjemmepublikum i ryggen.

For Dansk Kano og Kajak Forbund 

bliver dette VM også en mulighed for 

yderligere at udvikle sporten og for på 

en bæredygtig og miljøvenlig facon at 

afvikle mesterskabskonkurrencerne i 

tråd med tidligere mesterskaber afholdt 

i Danmark.

Valget af Vejen som værtsby var oplagt. 

Der er en meget velegnet venue og en 

stærk fortælling, som passer fint med 

den danske eventstrategi. Trekantom-

rådet har gennem de seneste år fået 

flere store, internationale sportsevents 

tildelt. I 2020 skal der således væres 

VM i orienteringsløb i Kolding, Vejle og 

Fredericia, i 2021 får Tour de France-eta-

pestart i Vejle, mens Haderslev i 2022 

er vært for VM i mountainbike-maraton.

Bag det danske bud står et stærkt sam-

arbejde mellem Trekantområdet Dan-

mark, Dansk Kano og Kajak Forbund og 

Sport Event Denmark.

Dansk Kano og Kajak Forbund og Sport 

Event Denmark sikrede endvidere sam-

men med Silkeborg EM i kajakmaraton 

2022. Med VM sprint i 2021, EM ma-

raton i 2022 og VM maraton i 2023, 

kan danske kano og kajak-entusiaster 

se frem til et tre spændende år med 

internationale mesterskaber på hjem-

mebane.

”VM er en mulighed for Dansk Kano og Kajak Forbund 
til at vise ansvarlighed. Ansvar for at udvikle sporten, 
ansvar for at vise sporten frem, ansvar for at afvikle 
sportskonkurrencer på en bæredygtig og miljøvenlig 
måde” 

Ole Tikjøb, formand, Dansk Kano og Kajak Forbund
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Når verdens bedste ryttere mødes til 

VM i dressur, paradressur, ridebane-

springning og voltigering for at dyste 

om titlerne i 2022, bliver det i Herning, 

som et foreløbigt klimaks på flere års 

succesfuld afvikling af både et EM og 

flere World Cups. 

Danmark bød på og vandt et firedobbelt 

VM i ridning 2022 i november, hvor vi 

var oppe imod bl.a. stærke bud fra Rom 

og Saudi-Arabien.

VM i dressur, paradressur, spring-

ning og voltigering i 2022 bliver det stør-

ste internationale ridesportsmesterskab 

i Danmark nogensinde, og der forventes 

knap 200.000 besøgende. Der er allere-

de nu lagt op til, at de to uger, som me-

sterskabet strækker sig over, bliver en 

fest med hesten i centrum.

VM’et skal afvikles på MCH’s faciliteter: 

MCH Arena, Jyske Bank Boxen og MCH 

Messecenter Herning, hvor der tidlige-

re har været afviklet både EM i 2013 og 

den årlige World Cup samt Dansk Varm-

blods årlige hingstekåring med knap 

70.000 gæster. Også en helt ny cirkulær 

Eventplads foran MCH Arena bliver ta-

get i brug, når der udover VM-konkur-

rencerne bliver både clinics, messeom-

råde, seminarer og kurser.

Det internationale rideforbund, FEI, har 

sadlet om i forhold til tidligere, hvor VM 

var et meget omfattende mesterskab 

med otte discipliner samlet ét sted. 

Med tildelingen valgte FEI at ændre 

kurs, og tildelte Danmark kongediscipli-

nerne, dressur og springning samt pa-

radressur og voltigering. I begrundelsen 

for tildelingen til Danmark understrege-

de FEI, at de, med Herning som venue 

og danskerne som samarbejdspartne-

re, havde valgt en sikker vinder. Dansk 

Ride Forbund, Herning Kommune, 

Sport Event Denmark og VM-selskabet 

ved Casper Cassøe og Jens Trabjerg har 

nemlig både erfaringerne og rammerne 

til at gøre VM i 2022 til et verdensklas-

searrangement

VM i dressur og ridebanespringning for-

ventes at tiltrække rigtig mange interna-

tionale tilskuere, som traditionelt bliver 

flere dage i forbindelse med eventen.

I alt var der 10 lande, der bød på VM. 

Rom og Saudi-Arabien bød på VM i alle 

discipliner, mens Danmark, Estland, 

Ungarn, Irland, Slokaviet, Forenede 

Arabiske Emirater, Holland og USA bød 

på enkelte discipliner. FEI havde lagt op 

til, at det skulle være muligt at byde på 

enkelte discipliner, hvor eksisterende 

anlæg kunne bruges og omkostninger-

ne i forbindelse med afviklingen dermed 

kunne reduceres.

Konkurrencerne i dressur og springning 

ved VM i Herning 2022 vil indgå i kva-

VM RIDESPORT 2022
HERNING
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lifikationen til OL i 2024 i Paris og i pa-

ra-dressur til de Paralympiske Lege.

I 2013 var der EM i dressur, para-dressur 

og springning i Herning, hvor Danmark 

fik meget stor international og national 

anerkendelse for afviklingen. Det blev 

startskuddet til World Cup Herning, 

som i dag er en fest for alle heste- og 

ridesportinteresserede, og som hvert år 

afvikles i skolernes efterårsferie. I år med 

danske Cathrine Dufour og Bohemi-

an som World Cup-vindere. Ridning er 

særdeles populært i Danmark, hvor ri-

desporten er den 7. største sportsgren 

under Danmarks Idrætsforbund, og 

så er ridning én af de få idrætter, hvor 

mænd og kvinder dyster på lige fod.

”Man skal tænke stort, ellers opnår man 
aldrig store ting. Tænk, hvad det betyder 
for dansk ridesport, at vi i 2022 skal 
have den allerstørste sportsbegivenhed 
på dansk grund. Værdien taler for sig 
selv, og vi er virkelig glade for den store 
mulighed, det er. Tak til Sport Event 
Denmark, Herning Kommune, Casper 
Cassøe og Jens Trabjerg for formidabelt 
samarbejde i hele forløbet – vi glæder os 
til at komme i gang!” 

Dansk Ride Forbunds formand, Ulf Helgstrand
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Blot syv år efter at værtskabet for is-

hockey-VM 2018 endte med 17 dage 

i absolut verdensklasse, træder Dan-

mark ind på scenen som VM-arrangør 

igen. I 2025 skal Danmark og Sverige 

dele værtskabet for ishockey-VM.

Sverige præsenterede de to landes 

samarbejdsaftale på det internationa-

le ishockeyforbunds, IIHF’s, kongres i 

Bratislava i maj, og den formelle god-

kendelse skete på en efterfølgende 

IIHF- kongres.

Danmark bliver co-host, hvilket i prak-

sis betyder, at en af puljerne og to kvart-

finaler spilles i Danmark, mens finaler-

ne spilles i Sverige. 

Det var blandt andet det frugtbare sam-

arbejde med Sport Event Denmark fra 

2018-VM, som gødede grunden for et 

nyt dansk bud.  Den danske eventmo-

del bidrog til succesen omkring afviklin-

gen i 2018. Og ligeledes er der en be-

tydelig faktor i, at en ishockeystormagt 

som Sverige vælger ”lille” Danmark 

som medvært. 

Det er endnu ikke besluttet, hvilke byer, 

der skal være værter for VM i Sverige 

og Danmark, men det står klart, at kun 

Royal Arena i København og Jyske Bank 

Boxen i Herning kan komme på tale 

som danske spillesteder.

Da Danmark var VM-vært i 2018 samle-

de turneringen i Herning og København 

526.297 tilskuere, og de besøgende tu-

rister og ishockeyfans lagde 967 

millioner kroner i Danmark.

Fakta
Ofte tildeles events efter en 

budpræsentation, som re-

præsentanter fra det nationale 

forbund, værtsby og Sport Event 

Denmark laver. I forbindelse 

med tildelingen af VM is-

hockey 2025 var forløbet 

som beskrevet ovenfor. 

Det vil dog fortsat være 

forbund, værtsby/er og 

Sport Event Denmark, 

som vil stå for planlægning 

og gennemførelse af kam-

pene på dansk grund.

VM ISHOCKEY 2025
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”Det er en kæmpe, kæmpe triumf for dansk ishockey, at 
vi allerede nu bliver værter for VM igen. Vi rider stadig 
på momentum fra 2018, hvor vi beviste, at vi som en 
lille nation kunne klare en stor opgave” 

Henrik Bach Nielsen, formand, Danmarks Ishockey Union
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ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2019

Resultatopgørelse

t.kr.
Regnskab 

2019

Budget 

2019

Regnskab 

2018

Indtægter

Tilskud fra Kulturministeriet 24.662 24.700 24.466
Tilskud vedrørende Royal Arena 5.000 5.000 5.000
Indtægter fra partnerskaber 209 0 208
Diverse indtægter 2 0 4
Udbytter m.v., investeringsforeningsbeviser 43 250 48

Indtægter i alt 29.916 29.950 29.726

Omkostninger

Direkte arrangementsstøtte 19.252 20.000 17.875
Betaling til Royal Arena 5.000 5.000 5.000
Indirekte arrangementsstøtte 1.856 1.875 1.699
Markedsføring/kommunikation 1.841 1.925 2.116
Bestyrelsen 547 700 562
Internationale/nationale relationer, udvikling og administration 3.503 3.650 3.409

Omkostninger i alt 31.999 33.150 30.661

Årets resultat -2.083 -3.200 -935

Forslag til resultatdisponering
Overført til kapitalkonto -2.083 -3.200 -935
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Balance
t.kr. 2019 2018

AKTIVER

Anlægsaktiver
Inventar 14 21
It-udstyr 0 0

Anlægsaktiver i alt 14 21

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende fra Kulturministeriet 0 0
Tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelser 90 98
Andre tilgodehavender 3 3
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalte omkostninger 569 243

662 344

Investeringsforeningsbeviser 2.570 2.569

Likvide beholdninger 19.045 24.954

Omsætningsaktiver i alt 22.277 27.867

Aktiver i alt 22.291 27.888

PASSIVER

Egenkapital
Disponible reserver 6.182 8.118

Egenkapital i alt 6.182 8.118

Hensættelser
Hensættelse til underskudsgarantier 1.100 200
Hensættelse til hvervebevillinger 1.332 1.297
Hensættelse til gennemførelsestilskud 12.525 15.203

Hensættelser i alt 14.957 16.700

Gældsforpligtelser
Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund 455 436
Leverandører af varer og tjenesteydelser 133 1.979
Anden gæld 564 655

Gældsforpligtelser i alt 1.152 3.070

PASSIVER I ALT 22.291 27.888

Eventualforpligtelser
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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, Senior Vice President – Head of Global HR, Falck

Jan Olsen, adm. dir., Visit Denmark

Dorte Vibjerg, adm. dir., Sparta
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ADMINISTRATION 
Administation per 1.1. 2019

Lars Lundov, direktør

Hanne Sejer, souschef

Eline Andersen, senior kommunikationskonsulent

Judy Jacobsen, senior eventkonsulent

Frederik Munk, senior eventkonsulent 
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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


