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Et unikt, netværksskabende uddannelses- og udviklingsforløb med 
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gennemførelse af internationale sportsevents.
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FORORD
Sport Event Denmark udbyder nu for 8. gang Idrættens Eventmanagement Uddannelse i samarbejde med  
Danmarks Idrætsforbund.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende arrangører af internationale sportsevents, herunder frivillige 
og ansatte i specialforbund, værtsbyer, sport eventorganisationer mv.

Uddannelsen bygger på de problemstillinger, som idrættens eventarrangører ofte sidder med i dagligdagen samt ar-
bejdsområder, der med fordel kan sættes fokus på i planlægningsforløbet. Dermed sigter vi mod at give inspiration og 
sparring til eventarrangørernes daglige arbejde og at højne kvaliteten i eventafviklingen i Danmark.

Uddannelsen er desuden en unik mulighed for at udbygge sit netværk i idrættens verden, få indsigt i og høre om an-
dres erfaringer fra sporteventområdet.

Du vil møde nogle af branchens mest erfarne og bedste oplægsholdere, høre om masser af cases og indgå i work-
shops.

Vi glæder os til at se dig på uddannelsen!

INDHOLD OG OPBYGNING
Uddannelsesforløbet er bygget op over tre moduler og består af et mix mellem faglige oplæg, workshops og diskussio-
ner, som giver inspiration til og skærper dine evner som eventmanager.

På uddannelsen får du nye værktøjer, tid til refleksion, mulighed for sparring og for at udbygge dit netværk i idrættens 
verden. 



MODUL 1: IDE, KONCEPT OG KAMPAGNE
På første modul sætter vi fokus på de værdier og elementer, som ligger i den enkelte event, samt hvordan eventens sær-
kende kan udnyttes optimalt både i opbygning, gennemførelse og markedsføring af eventen – samt i forhold til, hvilke 
effekter det er man ønsker at skabe med eventen? 

Desuden sætter vi fokus på udviklingen af de strategi-elementer og budskaber, der skal være med til at sikre nye events 
til Danmark i fremtiden, men som er ”universelle” i forhold til udarbejdelse af enhver kampagne og derfor kan bruges af 
deltagerne i mange sammenhænge. 

Vi ser også på Sport Event Denmarks organisering, virkefelt og støttekriterier samt hvilke rammer og samarbejdspart-
nere, der med fordel kan indgå i eventsamarbejdet og hvorfor nogle events med fordel kan placeres i Jylland frem for 
København – og omvendt.

Endelig besøger vi VM Cykelcross 2019 i Bogense og får et kig behind the scene.
Det er hensigten, at vi på modulet løfter os op i helikopteren og skaber en strategisk tilgang til eventarbejdet samt giver 
en forståelsesramme inden for teorien om forretnings- og kampagneudvikling.

Mød bl.a.:
• Lars Lundov, direktør, Sport Event Denmark
• Lars Haue-Pedersen, Managing Director, Burson-Marsteller Sport
• Christian Have, kreativ direktør, Have Kommunikation
• Arrangørerne af VM Cykelcross 2019, Bogense

MODUL 2:  SPONSERING, BY-SAMARBEJDE, KRISEBEREDSKAB OG PROJEKTLEDELSE 
På andet modul sætter vi fokus på mange af de samarbejder, som skal etableres for at få en udbytterig event. Hvad 
ønsker værtsbyen, at eventen skal generere af effekter, og hvordan kan sideevents, sponsorater mv. være med til at indfri 
målsætningerne?

Vi ser også på selve projektorganiseringen, udarbejdelse af organisationsdiagram, beslutningsveje, ansvarsfordeling mv.

Det er hensigten, at modulet skal give inspiration til nye samarbejdsformer og partnerskaber, herunder ideer til udtænk-
ning af nye sponsorkoncepter samt god planlægning på det organisatoriske plan.

Mød bl.a.:
• Charlotte Kirk Elkjær, Event Manager, Aarhus Kommune, ansvarlig for Folkefesten i forbindelse med VM Sejlsport 2018 
• Jakob Lund Staun, forretningschef, Sport Event Fyn, Udvikling Fyn
• Mads Strib Sørensen, sponsorchef, Sydbank
• Dorte Vibjerg, Direktør, Sparta Atletik & Motion

MODUL 3: BUDGET, ORGANISERING OG KOMMUNIKATION 
På tredje modul går vi helt ind i ”maskinrummet” og fokuserer på den praktiske tilrettelæggelse af eventarbejdet, start-
ende med budgettet som rettesnor og styringsredskab. Desuden tager vi fat på emner som jura, skat/moms, forsikring, 
organisering samt kommunikation.

Vi ser bl.a. på, hvilke styringsredskaber, milepæle, kontrakter, kommunikationsveje mv., der skal være på plads, for at få 
eventarbejdet til at glide bedst muligt. 

Med de frivillige som en af hjørnestenene i det danske eventarbejde, ser vi også på forskellige måder at rekruttere, moti-
vere og ”lønne” frivillige – hvad enten de hyres ind som enkeltpersoner, via en klubaftale eller på anden måde. 

Mød bl.a.:
· Frederik Munk, seniorkonsulent, Sport Event Denmark
· Anders Young Rasmussen, juridisk konsulent, Danmarks Idrætsforbund
· Morten Blume, kontaktperson for idrættens kollektive forsikringer, industrikundechef, Tryg
· Eline Andersen, senior kommunikationskonsulent, Sport Event Denmark
· Bodil Kjærgaard, direktør, Curveball Communication
· Mads Bang Aaen, Volunteer Manager, EURO 2020



TID OG STED
Scandic Kolding: Torsdag-lørdag den 31/1 kl. 13 - 2/2 kl. ca. 16 (afsluttende med eventbesøg i Bogense)
Scandic Odense: Mandag-tirsdag den 4/3 kl. 10 - 5/3 kl. ca. 17
Scandic Roskilde: Mandag-tirsdag den 8/4 kl. 10 - 9/4 kl. ca. 17

HVEM KAN DELTAGE?
Målgruppen for uddannelsen er personer, der til dagligt arbejder med tiltrækning, planlægning, afvikling og/eller mar-
kedsføring af større internationale sportsevents i regi af Sport Event Denmark, herunder ansatte og frivillige i special-
forbund og klubber, kommuner, sportseventorganisationer, sportsarenaer mv.

Deltagerantallet er begrænset, hvorfor vi kan blive nødsaget til at foretage en udvælgelse blandt ansøgerne. Omvendt 
skal der minimum være 18 tilmeldinger for at vi gennemfører forløbet.

PRIS
7.900 kr. per deltager. Prisen inkluderer undervisningsmaterialer, forplejning, ophold og overnatning på alle tre modu-
ler. Deltagerne skal selv betale for transport til/fra kurset. 

Faktura udsendes sammen med bekræftelse på tilmelding.

ANSØGNING/TILMELDING
Send din ansøgning til undertegnede snarest muligt og senest den 14. december 2018.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
•  Navn, organisation, telefonnummer og e-mail
•  Organisatorisk placering: Ansat / Frivillig
•  Eventfunktion i organisationen (stillingsbetegnelse)
•  Kort beskrivelse af hvor stor en del af din stilling, som omfatter events, på hvilket plan og hvilke events du har væ-

ret/er involveret i
•  Uddannelsesmæssig erfaring
•  Evt. øvrige bemærkninger

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Hanne Sejer, souschef i Sport Event Denmark  
og kursusleder på uddannelsen
e-mail: hs@sporteventdenmark.com, 
tlf. 43 26 21 03 / 20 27 40 44

PRAKTISK INFORMATION


