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GENSTART OG FOLKEFEST

Lars Lundov

Direktør

H.C. Østerby

Bestyrelsesformand

2021 blev et år, som i høj grad blev præget af pandemien. Hele 

verden og eventbranchen lærte nye veje at kende. Eventafvik-

ling i bobler, restriktioner og afstandskrav, færre deltagere og 

næsten ingen internationale tilskuere blev ny virkelighed. 

Men midt i etableringen af ”nye normaler”, blev det endnu 

engang slået fast, at sportsevents kan samle nationen, skabe 

oplevelser, stolthed og international branding!

I alt 10 events med støtte fra Sport Event Denmark blev  

afviklet over året. Og med en del af EM-fodbold for herrer i juni  

nåede Danmark nye højder i event-sammenhæng. Hele landet  

stimlede sammen i en stor folkefest efter en lang periode  

med aflysninger og nedlukninger. 

Den danske fanzone på Ofelia Plads blev af UEFA udnævnt 

til Europas bedste og lægterne i Parken blev fyldt til briste-

punktet, fordi Regeringen og arrangørerne i fællesskab 

fandt løsninger i forhold til det tidligere forsamlingsforbud.  

 

Kongehuset bakkede op med stor tilstedeværelse og efterføl-

gende fremhævede Dronning Margrethe fodboldfesten som 

et af årets højdepunkter i sin nytårstale.

Også VM i kano og kajak, VM i badminton for hold, Sail GP, 

Haderslev MTB Challenge, en afdeling af Kite World Tour 

samt to idrætskongresser blev afviklet i 2021 i coronasikkert 

event set up og var med til at sætte gang i Danmark. Knap 

100.000 timer skønnes at være lagt i eventplanlægning og af-

vikling i 2021 af frivillige.

Sport Event Denmarks internationale tilstedeværelse og mu-

lighed for on site-markedsføring i udlandet var yderst begræn-

set over året på grund af pandemien. Dog lykkedes det at rejse 

ud i verden nogle få gange med henblik på møder og styr-

kelse af Danmarks internationale netværk til rettighedshavere 

og samarbejdspartnere. Til gengæld blev der holdt utallige 

teams-møder for at bevare Danmark på nethinden blandt vo-

res internationale samarbejdspartnere. 

På budsiden er der lagt et solidt arbejde i at sikre nye events 

til Danmark. Hele 15 nye events er tildelt Danmark, mens tre 

danske bud ikke gik Danmarks vej. Den danske hitrate ligger 

således stadig ekstremt højt og udgør i 2021 hele 84%. Dette 

vidner ikke bare om held, men også om resultatet af en lang-

sigtet, strategisk indsats og et forbilledligt samarbejde i eve-

trekanten med vores mange forskellige værtsbyer og event-

erfarne danske specialforbund samt andre eventarrangører. 

Arbejdet med mange skiftende retningslinjer for afvikling,  

datoflytninger og nye trends i eventafviklingen har sat sit præg 

på planlægningsindsatsen i 2021. Men også en mere bære-

dygtig eventafvikling og udvikling af nye partnerskaber har 

været i fokus over året og forventes at folde sig yderligere ud 

i årene fremover.

Store forventninger til 2022
Nu er vi godt igang med 2022. Vi forventer, at tiden med aflys-

ninger, udsættelser og afvikling i bobler er overstået, om end 

efterdønninger af pandemi fortsat kan drille i relation til rej-

serestriktioner og potentielt færre eventgæster fra visse dele 

af verden. Desuden kan den aktuelle krise afledt af Ruslands 

angreb på Ukraine medføre, at eventgæster fra især Rusland 

vil være udelukket.

Men vi har en solid tro på, at 2022 bliver et fantastisk eventår i 

Danmark. Et år med rigtig mange VM- og EM-arrangementer og 

tilmed den historiske afvikling af Tour de France-starten. Events 

der alle, på hver deres måde, vil være med til at skabe folkefest, 

stolthed, begejstring, branding og genstart af Danmark. 

Danmark har et rigtigt godt udgangspunkt for at kunne tiltræk-

ke nye store events i årene, der kommer. Men skal Danmark 

fremadrettet være med i kampen om de helt store og meget 

effektgivende flagskibs events, kræver det nye øremærk ede 

økonomiske ressourcer fra centralt hold på Christiansborg. 

Det håber vi, at politikerne vil bakke op om.

I mellemtiden kan du læs mere om aktiviteterne i 2021 

på de følgende sider og forhåbentlig mødes vi til nogle 

af de mange events i Danmark i de kommende måneder.  

 

Vi glæder os!



Events tildelt Danmark i 2021

1. 2021 Smart Cities and Sports Conference, København

2. 2021 VM Ishockey U20, division 1A, Hørsholm

3. 2022 VM Petanque, single, mix-double og double, 

Greve

4. 2022 EM Stand Up Paddle, Hvide Sande

5. 2022 EM 49er, FX og Nacra (sejlsport), Aarhus

6. 2022 EM Billard, 5-kegle, Randers

7. 2022 VM Ishockey, kvinder, Herning og Frederikshavn

8. 2022 Sail GP, København

9. 2022 IOF Council Meeting (orientering),  

Frederiksberg

10. 2023 VM Floorball, ungdom, Frederikshavn

11. 2023 EM Styrkeløft, 3-kamp, Thisted

12. 2023 VM Matchrace, kvinder, Middelfart

13. 2023 VM Melges (sejlsport), Middelfart

14. 2026 EM Håndbold, herrer,  

samarbejde med Norge og Sverige

15. 2028 EM Håndbold, damer,  

samarbejde med Norge og Sverige

EVENTS FRA  
NORD TIL SYD

Mens coronaen lagde en dæmper på 

eventafviklingen i starten af 2021, blev 

der lagt mange ressourcer i at tiltrække 

nye events til Danmark. Hele 15 events 

blev sikret til Danmark. Nogle er allere-

de afviklet i 2021, mens bl.a. EM Hånd-

bold for damer først skal afvikles i 2028. 

Tre afgørelser gik ikke Danmarks vej, 

idet vi tabte to bud på EM Bordtennis for 

masters i Aalborg samt et bud på 2025 

European Company Sport Games til 

Frederikshavn. Hvorvidt vi senere igen 

byder på EM Bordtennis for masters  

er endnu ikke afgjort. Til gengæld er 

Danmark efter det tabte bud på Euro-

pean Company Sports Games blevet  

tilbudt værtskabet af 2026 World  

Company Sports Games. Den samlede  

danske hitrate i 2021 udgør således 

84%.

København

4, 8Aarhus

3Odense

5 Haderslev

2Hørsholm

1, 9, 10 

6Gladsaxe

Events afholdt i 2021  

1. Smart Cities and Sports Conference, København

2. VM Ishockey U20, division 1A, Hørsholm

3. UCI Mobility & Bike City Forum, Odense

4. VM Badminton for hold (Thomas & Uber Cup), 

Aarhus

5. Haderslev MTB Challenge, Haderslev

6. VM Kano og Kajak, sprint, Gladsaxe

7. GKA Kite World Tour, Hvide Sande

8. Sail GP, Aarhus

9. EuroGames (multisportsevent, bredde),  

København (Malmø)

10. EURO 2020 (EM Fodbold), København

12, 13Middelfart

11 Thisted

7, 10Frederikshavn

København/Frederiksberg 1, 8, 9, 14, 15 

2Hørsholm

7Hvide Sande

4Hvide Sande

5Aarhus
7Herning

6Randers

3Greve
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HÅNDBOLD I KASSEN

Danmark har en lang og stolt tradition 

for værtskaber af håndboldslutrunder, 

og 2021 var året, hvor endnu flere slut-

runder kom i kassen. For første gang no-

gensinde gik Skandinavien: Danmark, 

Norge og Sverige, sammen om at byde 

på EM i håndbold for både herrer og 

damer. Partnerskabet gav pote og Dan-

mark skal således sammen med Norge 

og Sverige være vært for både EM for 

damer i 2028 og EM for herrer i 2026.

Gennem budprocessen formulerede de 

skandinaviske lande et payoff, Scandina-

via Connect, som lægger op til at knytte 

europæisk håndbold tættere sammen 

gennem teknologi og innovation. 

Scandinavia Connect bygger på både at 

udveksle og udvikle best practises, finde 

nye måder at nå ud til tilskuere og nye 

markeder og også at finde sammen om 

at afvikle mere bæredygtige events. 

Eller – som det blev sagt i budkampag-

nen: Ultimately, Scandinavia will con-

nect European Handball to a stronger 

future for our sport. 

Tildeling af værtskaberne skete efter en 

budpræsentation på det europæiske 6 7

håndboldforbunds kongres, EHF-kon-

gressen, der blev afviklet i november 

2021 i Wien. 

Kandidaterne til de enkelte mesterska-

ber er listet neden for, og det er markeret 

med fed, hvem der blev tildelt værtska-

bet af EHF.

EM damer 2026: Skandinavien, Rusland 

EM damer 2028: Skandinavien

EM herrer 2026: Skandinavien, Schweiz

EM herrer 2028: Skandinavien, Schweiz, 

Spanien/Portugal

De to slutrunder i Skandinavien afvikles 

på følgende datoer:

EM herrer: 15/1 - 1/2 2026

EM damer: 30/12 - 17/12 2028

Som det ofte er tilfældet, når tildelinger 

af håndboldmesterskaber finder sted, er 

der endnu ikke indgået aftaler om kon-

krete værtsbyer. Det ligger dog fast, at 

finalen for herrer 2026 afvikles i Jyske 

Bank Boxen, Herning, mens finalen for 

damer 2028 afvikles i Norge.



Internationale sportsevents har ge-

nerelt en stor opmærksomhed og er 

derfor en oplagt platform til at kommu-

nikere forskellige budskaber over for 

de mange nationale og internationale 

deltagere, mediefolk og fans. 

Både op til og under events, er der stor  

interesse og opmærksomhed. Under  

eventen er der mulighed for, at konkrete  

bæredygtighedsindsatser kan være med  

til at vise vejen og dermed både gøre 

en forskel her og nu og påvirke folks 

viden/adfærd fremadrettet. Events kan  

medvirke til at gøre Verdensmål til 

Hverdagsmål og bruges som løftestang  

for læringsforløb, erhvervssamarbejder,  

partnerskaber, branding mv. 

Som national sporteventorganisation 

og samarbejdspartner på betydnings-

fulde sportevents i Danmark, ønsker 

Sport Event Denmark løbende at sætte  

fokus på, hvordan vi kan bidrage til mere  

bæredygtige events - nu og i fremtiden.

Ingen kan gøre alt – men alle kan gøre 

noget. Og vi har i løbet af 2021 både 

internt i Sport Event Denmark og sam-

men med gode samarbejdspartnere 

sat fokus på, hvordan vi kan dygtiggøre 

os på området, samarbejde og få flere  

til løbende at have fokus på at tage 

mere bæredygtige valg, hvor muligt. 

Over året har vi bl.a. samarbejdet med:

Bæredygtighedsfirmaet  
Worldperfect
Sammen har vi set på, hvilke Unikke 

Grønne Selling Points, Danmark har 

og som vi med fordel kan slå på, når vi 

skal byde os til som potentiel vært for 

kommende sportsevents. Det drejer 

sig bl.a. om emner inden for: 

VIND - AFFALD - VAND  

ØKOLOGI - TRANSPORT

Sport Event Alliancen Danmark
I vores løbende samarbejde med de 

primære eventbyer i Danmark – Sport 

Event Alliancen Danmark (SEAD) – har  

Sport Event Denmark faciliteret en 

workshop med fokus på miljømæssig 

bæredygtighed. Sammen kortlagde 

vi nogle af de mange indsatser, som 

byerne allerede gør i forbindelse med 

events. Desuden blev der arbejdet på 

at finde frem til, hvilke områder det 

fremadrettet kan være relevant at ar-

bejde endnu mere med. Der er stor 

opbakning fra byerne til at have fokus 

på en grønnere indsats. Der er enig-

hed om, at områder som det er vigtigt 

at have fokus på fremadrettet bl.a. er:  

Leverandøraftaler og indkøb, grøn 

energi, cirkulært forbrug og materia-

ler, affaldshåndtering, mad og vand. 

Vidensdeling arrangørerne imellem er 

desuden alfa og omega.

Specialforbund og eventarrangører
I vores løbende dialog med de dan-

ske specialforbund og eventarrangø-

rer, har grønne initiativer også fyldt 

en del. Nogle arrangører er allerede 

langt på området, mens andre har 

brug for ideer til, hvordan arbejdet 

kan gribes an.

 

På et netværksseminar faciliteret af 

Sport Event Denmark i forbindelse  

med VM kano og kajak sprint 2021  

deltog ca. 75 personer . Vi diskuterede 

fordele og ulemper ved valg af bære-

dygtige løsninger i forbindelse med 

både VM kano og kajak, EURO 2020 

(fodbold-EM), VM Ridesport og festi-

valen Heartland.  

En udfordring i den grønne omstilling 

er dels, at det simpelthen er svært at 

finde ud af, hvad der er det mest bære-

dygtige valg, dels at en grønnere løs-

ning nogle gange er dyrere end den 

traditionelle løsning. 

Danmarks Idrætsforbund  
/Idrættens InnovationsLab
Sport Event Denmark har bl.a. bidrag-

et med input til DIF’s Eventguide for 

grønne & bæredygtige events. Des-

uden indgik Sport Event Denmark  

i juryen, som var med til at udpege 

vinderen af en Challge. Her blev sat  

fokus på at få virksomheder, iværksæt-

tere, mv. til at komme med gode idéer 

til, hvordan vi miljø- og klimamæssigt 

skaber grønnere sports events i frem-

tiden.

 

Input til regeringens arbejde  
med den kommende handlings-
plan for FN’s verdensmål
Som led i regerings arbejde med at 

udfærdige Danmarks handlingsplan 

for FN’s verdensmål, fik Sport Event 

Denmark mulighed for at komme med 

input til, hvordan sportseventområdet 

kan bidrage til at nå målene. Med fokus 

på målene for den grønne bæredygtig-

hed foreslog vi bl.a. udarbejdelse af en 

national grøn eventstrategi, et interna-

tionalt samtale-forum, vidensdeling, 

partnerskaber og en række konkrete 

initiativer ved events.
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HVORDAN BLIVER  
VI GRØNNERE?



“I must be careful in calling it the best fan zone in the history of  
the tournament, but I will allow myself to say that I don’t remember  
seeing anything like this before“ 

Theodore Theodoridis, generalsekretær, UEFA 

“The UEFA Football Village in Copenhagen has set new standards for  
how future football villages and fanzones should look like. We are very 
pleased with the location, the organization and the creative concept  
they have delivered“ 

Thomas Gloor, Head of UEFA’s Fan Zone programme, UEFA
10

EURO 2020 / 
EM FODBOLD
11. JUNI–11. JULI, KØBENHAVN
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EM i fodbold/EURO 2020 i sommeren 

2021 kommer for mange til at stå som 

en vigtig milepæl for både sporten, 

Danmark som sporteventnation og for 

genåbningen af Danmark efter corona- 

pandemien. På grund af Covid-19 pan-

demien blev EURO 2020 udsat til 2021, 

hvilket gav store udfordringer i planlæg-

ningen med omfangsrige ændringer og 

restriktioner. Når det er sagt, så står af-

viklingen af EM’et tilbage som en rød/

hvid folkefest, hvor danskerne hyldede 

det danske landshold og heppede på 

dem helt til semifinalen. 

Åbningskampen i Parken, hvor Dan-

mark mødte Finland, fik sin helt egen 

fortælling, da Christian Eriksen faldt om 

med hjertestop under kampen. Holdet 

dannede en ring om deres holdkam-

merat, mens førstehjælpen blev givet. 

Uvisheden om hans tilstand trak dybe 

åndedrag i Parken. Men i et interview 

primo januar 2022 meddelte Eriksen, 

heldigvis, at han er klar til endnu en 

slutrunde med landsholdet. 

EM i fodbold i Danmark var ni år  

undervejs. Kampen for at få en del af 

værtskabet startede i 2012, hvor DBU, 

Sport Event Denmark og Wonderful 

Copenhagen gik sammen om et bud på 

værtskabet for tre gruppekampe samt 

en 1/8-finale. Den 19. september 2014 

fik København tildelt værtskabet som 

eneste by i Norden. Oprindeligt blev 13 

byer tildelt en del af værtskabet. Antal-

let blev dog senere reduceret til 10, idet 

Bruxelles, Bilbao og Dublin faldt fra pri-

mært pga. Covid-19 pandemien. Det er 

første gang nogensinde, at EURO blev 

afviklet i flere europæiske byer/lande og 

var en festligholdelse af UEFA EUROs 

60 års jubilæum. 

Med UEFA EURO2020 stod det klart fra 

start, at UEFA havde meget høje krav til 

afviklingen af EM i København. Målsæt-

ningerne for afviklingen var bl.a.:

• At sikre eventen professionelle ram-

mer via etablering af et godt og til-

lidsfuldt samarbejde med UEFA og 

alle øvrige interne og eksterne sam-

arbejdspartnere og aktører

• At sætte nye standarder for eventaf-

vikling i Danmark

• At vise Danmark som innovativ på 

eventkoncepter og på publikumsop-

levelser

• At få UEFA’s tilkendegivelse på, at 

Danmark er blandt de bedste værter 

i Europa

Ofelia Plads – verdens  
bedste fanzone
Ofelia Plads dannede ramme om den 

officielle UEFA EURO 2020 Football  

Village. Aktiviteterne på Ofelia Plads 

skulle vise København som en grøn 

og bæredygtig by, der hylder mangfol-

digheden i dansk idræts- og kulturliv.  

Pladsen var opdelt i tre zoner: Park 

life, street life og beach life.

Host City-programmet
Der var et omfattende Host City-program, som tog afsæt i danske værdier. 

Programmet havde fokus på at integrere Københavns borgere, fans (danske 

og internationale) og erhvervsturismen.

• EURO2020 Football Village, Ofelia Plads

•  EURO2020 Fan Village, Øksnehallen

•  EURO Celebration-Udstilling, Rådhushallen

•  EURO2020 Host City Spectacular, Rådhuspladsen

•  EURO Dance, Kultorvet på kampdage 

•  Silent Disco, Ofelia Plads på kampdage

•  Fodbold Vielser, Cirkelbroen

•  Legends Tour, Udstillingscontainer

Pladsen var åben under hele EM-slut-

runden fra den 11. juni – 11. juli med 

gratis adgang for alle. I de 31 dage var 

Ofelia Plads omdannet til et byrum i 

byen med madboder, barer og daglige  

aktiviteter. Aktiviteterne spændte over 

fodboldturneringer, basket, dans, yoga,  

musikworkshops for børn og andre 

familievenlige indslag. Desuden var  

der en række optrædener fra scenen, 

bl.a. oplæg, interviews, ballet fra Det 

Konge lige Teater og koncerter. Des-

uden blev alle 51 kampe vist på stor-

skærm. Helt unikt var det desuden, at 

der blev opført et midlertidigt havne-

bad i strandområdet, hvor fans kunne 

få sig en dukkert.

Pladsen åbnede den 11. juni med en 

12-timers fodboldkamp, der blev skudt 

i gang kl. 6. I løbet af dagen deltog 

over 600 inviterede spillere og kendte  

i en 12-timer lang fodboldkamp for 

FN’s verdensmål, herunder H.K.H. 

Kronprinsen. 

I alt var der ca. 50 forskellige program-

punkter hen over de 31 dage, leveret af 

35 kultur- og idrætsaktører. En efterfølg-

ende analyse viste overordentlig stor 

tilfredshed med udbyttet af at have væ-

ret med blandt de 35 aktører samt stor 

sandsynlighed for, at de alle vil deltage i 

lignende events igen.

Da det pga. coronarestriktioner i plan-

lægningsfasen blev en realitet, at der 

ikke kunne vises EM på storskærme på 

Rådhuspladsen, blev det besluttet også 

at etablere en Fan Village ved Øksnehal-

len på Kvægtorvet, hvor alle kampene 

blev vist på storskærm.

Sportslige resultater
Finale

Italien – England 1-1 (3-2)

Semifinale

England – Danmark 1-1  (2-1)

Italien – Spanien 1-1 (4-2)
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EuroGames 2021 er en LGBTI+ sports-

begivenhed, som omfattede 22 sports-

grene og fandt sted i København og 

Malmø som en del af World Pride.

I løbet af de fire dage, som EuroGames 

varede, var der et større sportsprogram 

med turneringer for deltagerne, et  

offentligt program "Sports to the  

People", en Sports Leader Conferen-

ce og en Sports Village. Turneringerne 

fandt sted på tværs af København og 

Malmø og blev afviklet for kvindelige, 

mandlige og non-binære spillere, lige-

som nogle af holdsportsgrenene blev 

afviklet for hold med blandede køn.

Sports to the People havde et program, 

der omfattede en række drop-in-sports-

grene for alle de mennesker, der bor i 

og besøgte København og Malmø i 

løbet af eventperioden. Sportsbegiven-

heder fandt sted på pladser, i parker og 

spillesteder over hele København.

Sports lederkonferencen, som blev afvik-

let, havde to hovedformål: At styrke LG-

BTI+ sportsklubber i Europa og at frem-

me mere inklusivitet i idrættens verden. 

Konferencen gav LGBTI+-klubber rundt 

om i Europa konkrete værktøjer til at 

“Denmark and Copenhagen have always 
been at the frontlines of the fight for social 
justice and LGTBQ equality. Starting at 
Regnbuepladsen (Rainbow Square), you’re 
standing on a square named in honor of the 
first legal marriages in the world, that took 
place in the City Hall next to the square all 
the way back in 1989.”  

Mygayventure.com

EUROGAMES
18.-20. AUGUST  
KØBENHAVN OG MALMØ

forbedre deres daglige drift gennem 

bedre frivilligstyring og fundraising, 

mens professionelle sportsforbund og 

almindelige klubber fik værktøjer til at 

nedbryde de barrierer, som LGBTI+-at-

leter ofte står over for.

I Sports Village kunne atleter og andre 

sportsinteresserede mødes med ven-

ner eller ligesindede. 

H.K.H. Kronprinsessen Mary var Protek-

tor for både Worldpride og Eurogames 

2021.

        



Den første Rockwool Denmark Sail 

Grand Prix vil blive husket sportsligt 

for den fantastiske start, hvor det dan-

ske hold, med Nicolai Sehested ved 

roret, vandt den allerførste historiske 

SailGP-kapsejlads nogensinde i dansk 

farvand. Sejren var den første for det  

danske hold, siden det blev en del af 

SailGP i 2019. Sehested kaldte da også 

starten for den perfekte start på to dages 

aktionsfyldte sejladser på Aarhus Bug-

ten, hvor holdet sluttede på en samlet  

6. plads. 

SailGP er et årligt, globalt mesterskab 

med højteknologiske F50 katamaraner. 

De tilskuervenlige, kystnære Grand 

Prix’er sejles i nogle af verdens mest 

ikoniske havne, hvor rivaliserende 

landshold kæmper mod hinanden med 

naturens kræfter i den meget avancere-

de bådtype, der er konstrueret til intens 

kapsejlads. Hele sæsonen kulminerer 

med et $1 million vinder-tager-alt- 

matchrace. 

Aarhus Bugten viste sig allerede før kap-

sejladserne at være den perfekte loka-

tion for den globale sejlsportsliga, da 

Ben Ainslies britiske SailGP-hold satte 

ny F50-fartrekord med en topfart på 98.3 

km/t under en træningssejlads.

Vinden på vandet løjede lidt af under 

selve kapsejladsen, men der var god 

vind i sejlene for de mange aktiviteter, 

der blev afviklet i forbindelse med sej-

ladserne. Således deltog 800 aarhu-

sianske skolebørn i SailGP’s Inspire 

Learning Program. Skoleeleverne fik en 

oplevelsesbaseret workshop for at lære 

om solceller, sejldesign og havbiolo-

gi, ligesom de mødte OL-guldvinder,  

Anne-Marie Rindom. Den olympiske 

mester tog sig bl.a. tid til at vise elev-

erne sin guldmedalje, ligesom hun 

konkurrerede med skoleeleverne i fjern-

styrede både.

HKH Kronprins Frederik lagde også 

vejen forbi eventen og var ude at sejle 

med det danske SailGP-hold. Efterfølg-

ende overværede han den afgørende 

finalesejlads og var den første til at lyk-

ønske det australske vinderhold.

Slutstillingen i ROCKWOOL Den-
mark Sail Grand Prix | Aarhus
1. Australien

2. Japan

3. Storbritannien

4. USA

5. New Zealand

6. Danmark

7. Spanien

8. Frankrig

SAILGP
21.-22. AUGUST, AARHUS

”Selvom vi ikke sluttede, som vi kunne 
have ønsket os, så var det fantastisk at 
sejle på hjemmebane og vise det bedste 
fra sejlsporten for Aarhus og Danmark. 
SailGP er den fedeste kapsejlads i verden 
med de allerbedste sejlere på planeten, 
så at starte hjemmebanedebuten med en 
sejr, var jo helt fantastisk.” 

Nicolai Sehested, kaptajn for det danske SailGP-hold
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Vejrudsigten for Bagsværd Sø lød i sep-

tember på medaljeregn ved 2021 ICF 

Canoe Sprint and Para Canoe World 

Championships. For første gang i kano 

og kajaks historie kunne atleter sikre sig 

medaljer ved både OL og VM i samme 

år, da OL i Tokyo blev rykket fra 2020 til 

2021 pga. Corona. Det benyttede flere 

atleter sig af, heriblandt danske Emma 

Aastrand Jørgensen (se resultater ne-

den for). Historisk mange medier var 

akkrediteret til VM’et, hvor Dansk Kano 

og Kajak Forbund fejrede 100-års jubi-

læum. 

Der er intet, der slår medaljer på hjem-

mebane, og Danmark har en stolt tra-

dition for OL- og VM-metal i kano og 

kajaksporten. Ligeledes er Danmark 

kendt for at have en stolt tradition for at 

afvikle store kano- og kajakmesterska-

ber.  I 2013 var Danmark således vært 

for VM i maratondistancen og i 2015 for 

en World Cup i sprint. I de kommende år  

lægger Danmark hjemmebane til både 

EM og VM i kano og kajak maraton.

Sideløbende med VM-konkurrencerne 

besøgte flere lokale skoler ro-stadion 

og oplevede foruden konkurrencerne 

stemningen og de mange outdoorak-

tiviteter med fokus på natur og bære-

dygtighed på eventområdet. Skoven 

ved Bagsværd Sø var under verdens-

mesterskabet forvandlet til et mekka 

af spændende outdoor-aktiviteter for 

publikum og tilskuere, som kunne prø-

ve kræfter med den grønne kælkebakke, 

en kæmpe skovgynge, 2-tovsbroen, en 

svævebane mv.

VM KANO OG  
KAJAK, SPRINT
16.-19. SEPTEMBER,  
BAGSVÆRD SØ

Fakta
Nationer: 56

Frivillige: 491

Medier: 47

Danske resultater
Danske medaljer: 5

• Emma Aastrand Jørgensen,  

Nybro-Furå Kano- og Kajak-

klub, dobbeltmedaljetager:  

Guld i 200 m enerkajak og 

bronze i 500 m enerkajak

• Mads Brandt-Petersen,  

Silkeborg Kajakklub:  

Bronze i 5000 m enerkajak

• Morten Gravesen, Silkeborg 

Kajaklub og Simon Schuldt-Jen-

sen, Lyngby Kanoklub:  

Sølv i 1000 m toerkajak

• Pernille Knudsen, Maribo 

Kajakklub:  

Bronze i 1000 m enerkajak

”Efter sådan en svær periode for event- 
 arrangører, skal der i forbindelse med dette  
års VM lyde en stor ros til alle involverede.  
Der har været så meget usikkerhed i mere  
end et år, men Dansk Kano og Kajak  
Forbund har løst samtlige udfordringer.  
Vi er meget stolte af at have været en del  
af det danske forbunds 100-års jubilæum  
og takker dem for at være værter for dette  
meget specielle event.” 

Jose Perurena, præsident, International Canoe Federation
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Haderslev MTB Challenge blev afviklet 

sammen med Danmarksmesterskabet 

på samme rute og på den rute, som ud-

gør ruten til VM i MTB Maraton 2022. 

Arrangørerne havde både fokus på årets 

afvikling og på set-uppet for 2022 UCI 

Mountain Bike Marathon World Cham-

pionships. Set-up og ruten blev minuti-

øst evalueret, således at alle erfaringer 

bliver brugt i forberedelserne til det 

kommende VM.

Haderslev MTB Challenge bød på både 

brosten og bykørsel og på spektakulære 

små stier i skovene omkring byen. Der 

var stejle passager og lige tilpas mudret 

efter et par dages regn og storm. Det er 

altid udfordrende at tilrettelægge og af-

vikle et cykelløb og især, når ruten går 

over stok og sten. På VM-testen kunne 

både elite- og motionister prøve kræfter 

med ruten på tre forskellige distancer: 

40 km, 80 km og 120 km – en, to eller 

tre omgange. Også i 2022 til VM vil mo-

tionisterne få mulighed for at blive en 

del af festen.

HADERSLEV  
MOUNTAIN BIKE 
CHALLENGE
25. SEPTEMBER, HADERSLEV

”Det blev et rigtigt godt DM, og vi har 
samtidigt givet vores ryttere mulighed for 
en snigpremiere på VM i MTB næste år. 
Sammen med Haderslev, Trekantområdet 
og Sport Event Denmark har vi fået testet 
vores VM-set-up og er nu klædt godt på til at 
fortsætte vores planlægning.”  

Henrik Jess Jensen, formand, DCU

Midt i afviklingen af 2021-udgaven af 

nordens største vandsportsfestival, WA-

TERZ i Hvide Sande, kunne byen annon-

cere, at den i 2022 skal være hjemsted 

for endnu en international event. De 

første Europamesterskaber i Stand Up 

Paddle (SUP) på dansk grund nogensin-

de bliver en del af festivallen i 2022. Det 

er en klar strategi fra byens side at sikre 

sig et eliteevent hver år, som passer ind 

i vandsportsfestivallen.

Hvide Sande skulle i 2020 have været 

hjemsted for en afdeling af GKA World 

Tour, der har deltagelse af verdenseliten 

indenfor kitesurfing. Afviklingen af GKA 

World Touren blev pga. corona skubbet 

fra 2020 til 2021. 

Selvom Hvide Sande er kendt for stærk 

vind og vildt vejr, og selvom byen gen-

nem flere år har været vært for WATERZ, 

så var der ikke meget vind i sejlene i 

2021-udgaven. Helt ekstraordinært var 

der ikke en vind, der rørte sig i de dage, 

hvor Touren skulle have været afviklet. 

Det betød, at de tilrejsende deltagere 

ikke kom på vandet i konkurrence. 

Så meget desto mere glæder byen sig til 

2022, hvor selv ekstraordinært stille vejr 

ikke kan spænde ben for EM’et i SUP. 

GKA KITE  
WORLD TOUR
6.-11. SEPTEMBER, HVIDE SANDE

”Vi er selvsagt jublende glade for, at ESF (European Surfing Federation) 
har valgt Hvide Sande som værtsby for de første Europamesterskaber 
i SUP på dansk grund nogensinde. Det sætter to streger under, at 
Ringkøbing-Skjern Kommunes vedholdende satsning på vandsporten  
og det lokale erhvervslivs mangeårige opbakning, er rigtig.”  

Katrine Kock Frandsen, projektleder, WATERZ20 21



W

VM-badminton for hold, Thomas & 

Uber Cup, blev afviklet for første gang 

i Europa, da Aarhus lagde baner til i 

Ceres Park og Arena.  VM for herre- og 

damelandshold er den ypperste lands-

holdskonkurrence i badminton, og der 

var stjernetræf til den store guldmedalje.

TotalEnergies BWF Thomas & Uber 

Cup 2020 skulle oprindeligt have været 

spillet i Danmark i maj 2020, men på 

grund af Covid-19 blev mesterskaberne 

først flyttet til august, senere til oktober 

2020, før de til sidst blev skubbet til ok-

tober 2021.

Det var helt forløsende, at Thomas og 

Uber Cup Finals endelig blev afviklet i 

Aarhus. Lige så forløsende var det, at 

afviklingen kørte på skinner, og at alle 

spillere, officials, tilskuere, frivillige og 

partnere kun havde ros til arrangørerne. 

Og det på trods af, at turneringen blev 

afviklet med et corona-bobble-set-up. 

Spillere og frivillige, der var involverede  

i spillet på banerne var i den grønne 

boble og skulle op til og under turne-

ringen isoleres fra resten, som var i den 

røde boble. Det betød at der var meget 

få akkrediterede fotografer til stede i 

Aarhus, og at hovedparten af de akkre-

diterede medier var i den røde boble og 

skulle gennemføre interviews af spillere 

osv via en monitor i det ’røde presse-

center’.

De helt store, internationale sport-

events er perfekte arenaer for vidende-

ling og netværksdannelser. Thomas & 

Uber Cup var ingen undtagelse.  

Sport Event Denmark og Danmarks 

Idrætsforbund udbyder i samarbejde 

Idrættens Eventmanagement Uddan-

nelse, som er en uddannelse, der hen-

vender sig til nuværende og kommende 

arrangører af internationale sportse-

vents, herunder frivillige og ansatte i 

specialforbund og værtsbyer. Deltager-

ne på årets uddannelse var således forbi  

Thomas & Uber Cup for at blive inspi-

rerede og klogere på afvikling af store, 

internationale sportevents. 

Danmark har været vært for individuelt 

VM i 2014, 1999, 1991 og 1983 samt 

Sudirman Cup, VM for blandede hold, 

i 1991 og 1999.

Antal frivillige: 500

Resultater
Uber Cup (damer)

Kina slog Japan i finalen

Danmark tabte i kvartfinalen til Korea

Thomas Cup (herrer)

Indonesien vandt over Kina

Danskerne tabte i semifinalen til Indo-

nesien og fik dermed bronze

THOMAS & UBER CUP
9.-17. OKTOBER, AARHUS

”Det har været fantastisk at opleve 
TotalEnergies BWF Thomas & Uber Cup 
Finals i Aarhus. Eventen rummer så meget 
prestige og glæde. Aarhus har sat en ramme 
for, at verdens bedste hold kunne skabe 
medrivende drama gennem den ni dage  
lange konkurrence.” 

Thomas Lund, generalsekretær, Badminton World Federation
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IOC-præsident, Thomas Bach, åbnede 

Smart Cities and Sport Summit 2021. 

På konferencen diskuterede og net-

værkede sportens byer for sammen at 

sætte barren højere og komme op med 

stærkere set-ups for sport og sport-

events i fremtiden.

Normalt er det kun kommende eller 

tidligere OL-værter, der får lov at være 

vært for kongressen Smart Cities & 

Sport, men der blev gjort en undtagel-

se for Danmarks hovedstad. For første 

gang nogensinde blev Smart Cities & 

Sport således afviklet i en ikke-olympisk 

værtsby. ”København tilbyder særlige 

rammer for sine aktive borgere, som 

man ikke finder i mange andre stor-

byer.” Det var en af hovedårsagerne 

til, at sammenslutningen af OL-byer 

valgte at lægge deres årlige kongres i  

København, så deltagerne kunne lade  

sig inspirere af hovedstaden.

Smart Cities & Sport Summit blev af   - 

holdt i et partnerskab mellem  

Københavns Kommune, Wonderful 

Copenhagen, Sport Event Denmark 

og Danmarks Idrætsforbund på Tivoli  

Hotel & Congress Center. 

I 2009 blev Rio tildelt OL-værtskabet  

på IOC-kongressen i netop København,  

og siden har hoved staden været  

vært for flere internationale møder,  

seminarer og konferencer. Hver gang 

København er vært for både konferencer 

og sports events, er det en oplagt mulig-

hed for at vise de internationale gæster, 

hvordan Danmark griber værtsrollen an.

For mange af Smart Cities-konference-

deltagerne var det et gensyn med Kø-

benhavn, hvilket af arrangørerne blev 

oplevet som en anerkendelse af Køben-

havn og Danmark i værtsrollen. Vært-

skabet af netop denne konference blev 

bl.a. brugt til at genstarte hovedstadens 

turisme. Både ved at bruge konferen-

cen til at promovere hovedstaden som  

international eventdestination og til at 

videreudvikle arbejdet med at maksime-

re effekten af events. Eksempelvis ved 

at bygge bro mellem konferencen og 

danske startups, som fik mulighed for 

at pitche deres produkter og løsning er 

over for konferencens deltagere.

SMART CITIES AND 
SPORT SUMMIT
22.-24. NOVEMBER, KØBENHAVN

”Den olympiske bevægelse og København deler mange værdier som  
for eksempel fokus på sund livsstil, klima og bæredygtighed. Og jeg tror, 
jeg kan tale for os alle, når jeg siger, at det er dejligt at være tilbage  
i skønne København.”  

Thomas Bach, præsident, IOC   
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ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2021

Resultatopgørelse
t.kr. Regnskab 

2021

Budget 

2021

Regnskab 

2020

Indtægter

Tilskud fra Kulturministeriet 24.959 24.995 24.859
Tilskud vedrørende Royal Arena 5.000 5.000 5.000
Indtægter fra partnerskaber 182 115 61
Diverse indtægter 2 0 2
Udbytter m.v., investeringsforeningsbeviser 35 50 59

Indtægter i alt 30.178 29.950 29.981

Omkostninger

Direkte arrangementsstøtte 21.665 17.500 18.875
Betaling til Royal Arena 5.000 5.000 5.000
Indirekte arrangementsstøtte 1.546 1.825 1.651
Markedsføring/kommunikation 1.263 1.825 1.058
Bestyrelsen 462 675 536
Internationale/nationale relationer, udvikling og administration 3.500 3.575 3.323

Omkostninger i alt 33.436 30.400 30.443

Årets resultat før tilbageførsler -3.258 -250 -462
Årets tilbageførsler 4.992 0 157

Årets resultat før tilbageførsler 1.734 -250 -305

Forslag til resultatdisponering
Overført til kapitalkonto 1.734 -250 -305

Balance
t.kr. 2021 2020

AKTIVER

Anlægsaktiver
Inventar 42 61

Anlægsaktiver i alt 42 61

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg af vare og tjenesteydelser 0 45
Andre tilgodehavender 6 20
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalte omkostninger 139 199

Tilgodehavender i alt 145 264

Investeringsforeningsbeviser 2.429 2.538

Likvide beholdninger 40.551 33.503

Omsætningsaktiver i alt 43.125 36.305

AKTIVER i alt 43.167 36.366

PASSIVER

Egenkapital
Disponible reserver 7.471 5.845

Egenkapital i alt 7.471 5.845

Hensættelser
Hensættelse til underskudsgarantier 550 2.900
Hensættelse til hvervebevillinger 1.155 1.320
Hensættelse til gennemførelsestilskud 33.027 25.206

Hensættelser i alt 34.732 29.426

Gældsforpligtelser
Mellemregning med Danmarks Idrætsforbund 425 455
Leverandører af varer og tjenesteydelser 228 96
Anden gæld 311 544

Gældsforpligtelser i alt 964 1.095

PASSIVER I ALT 43.167 36.366

Eventualforpligtelser

Bestyrelse pr. 1.1. 2022

H. C. Østerby (formand),  

Borgmester, Holstebro Kommune 

Elisabeth Milton (næstformand),  

Senior VP, Head of Global HR, Falck

Benedikte Kiær, Borgmester,  

Helsingør Kommune 

Dorte Vibjerg, Adm. direktør, Sparta

Kit Lykketoft, Director of Conventions, 

Wonderful Copenhagen

Erik Kristensen, Fritids- og land-

distriktschef, Aalborg Kommune

Administation per 1.3. 2022

Lars Lundov, direktør

Hanne Sejer, souschef

Eline Andersen, senior kommuni ka-

tionskonsulent

Judy Jacobsen, senior eventkonsulent 

Lene Kryger, eventkonsulent

Mikkel Christensen, projektmed-

arbejder
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