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Et unikt, netværksskabende uddannelses- 
og udviklingsforløb med udgangspunkt i 
dine aktuelle udfordringer med planlægning 
og gennemførelse af internationale 
sportsevents.

Sport Event Denmark udbyder nu for 9. gang Idrættens 
Eventmanagement Uddannelse i sam arbejde med Danmarks 
Idrætsforbund. Uddannelsen henvender sig til nuværende 
og kommende arrangører af internationale sportsevents, 
herunder frivillige og ansatte i specialforbund, værtsbyer, 
sporteventorganisa tioner mv. Uddannelsen bygger på de 
problem stillinger, som idrættens eventarrangører ofte sidder 
med i dagligdagen samt arbejdsområder, 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 andres erfaringer fra sporteventområdet. 

Du vil møde nogle af branchens mest erfarne og bedste 
oplægsholdere, høre om masser af cases og indgå i 
workshops under vejs. 

Vi glæder os til at se dig på uddannelsen!

Hanne Sejer, 
souschef, 
Sport Event Denmark

Aske Fayaz Persson,
konsulent, DIF Udvikling Team  
Organisation og Ledelse



Uddannelsesforløbet er bygget op over tre moduler og består af et mix mellem faglige oplæg,  
workshops og diskussioner, 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. 

På første modul sætter vi fokus på de bagved 
liggende årsager til, at vi gerne vil arrangere 
internationale sportsevents i Danmark og det 
optimale samarbejde i det vi kalder ”event
trekanten”, nemlig samarbejdet mellem  
specialforbund/sporteventorganisation,  
værtsby(er) og Sport Event Denmark.

Vi ser også på de værdier og elementer, som 
ligger i den enkelte event samt hvordan event
ens særkende kan udnyttes optimalt både i 
opbygning, gennemførelse og markedsføring 
og i forhold til, hvilke effekter man ønsker at 
skabe? 

Desuden sætter vi fokus på udviklingen af de 
strategielementer og budskaber, der skal være 
med til at sikre nye events til Danmark i frem
tiden, men som er universelle i forhold til ud
arbejdelse af enhver kampagne og derfor kan 
bruges af deltagerne i mange sammenhænge. 

Som afslutning på modulet besøger vi Hold
VM Badminton (Thomas & Uber Cup) i Ceres 
Park & Arena og får et unikt kig ”behind the 
scene”. 

 

Det er hensigten, at vi på modulet løfter os op 
i helikopteren og skaber en strategisk tilgang 
til eventarbejdet samt skaber en forståelses
ramme inden for teorien om forretnings og 
kampagneudvikling.

Mød bl.a.:  
•  Lars HauePedersen, managing director,  

bcw sports, bcw | burson cohn & wolfe

• Christian Have, owner, HAVE A/S

•  Charlotte Kirk Elkjær, chefkonsulent, 
stopover director, TOR Aarhus 2023, Aarhus 
Events, Aarhus Kommune

• Hanne Sejer, souschef, Sport Event Denmark

•  Aske Fayaz Persson, konsulent, DIF Udvik
ling Team Organisation og Ledelse

• Badminton Danmark

MODUL 1:  IDE, KONCEPT OG PARTNERSKABER
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På andet modul arbejder vi med nogle af de 
værktøjer, der skal være med til at sikre god 
projektledelse, herunder bl.a. projektstyring, 
budget og juridiske aftaler. Endvidere ser vi 
på hvad der kan være med til at skabe et godt 
sponsorsamarbejde og mere bæredygtige 
events i fremtiden.

Det er hensigten, at modulet skal give inspira
tion til god planlægning på det organisatoriske 
plan og ideer til udtænkning af nye sponsor
koncepter samt mere bæredygtige events i 
fremtiden. 

Mød bl.a.:  
• Lene Kryger, managing director, EURO 2020

•  Katrine Gribel Vorum, eventchef, Dansk Atletik

• Mads Strib Sørensen, sponsorchef, Sydbank 

•  Frederik Munk, seniorkonsulent, Sport Event 
Denmark

• Enver Hansen, advokat

•  Charlotte Mathiesen, designer og innovati
onskonsulent, DIF Innovation Lab

MODUL 2: PROJEKTSTYRING, SPONSERING, BUDGET, EVENTJURA  
OG BÆREDYGTIGHED

På tredje modul rykker vi længere ind i maskin
rummet og fokuserer på både eventkommuni
kation, og markedsføring, opgaven med at sik
re frivillige og sikkerhed omkring eventen samt 
forsikring og effektmåling.

Det er hensigten, at modulet – og hele uddan
nelsen generelt  giver en forståelse for nogle 
af de væsentligste og store fagområder, som 
det er vigtigt at have fokus på, når man arbej
der som eventmanager. Desuden er det målet 
at skabe sammenhæng i eventkommunikatio
nen både internt i organisationen og med sam
arbejdspartnere samt til udvalgte målgrupper 
og omverdenen generelt.

Mød bl.a.: 
•  Morten Blume, kontaktperson for idrættens 

kollektive forsikringer, industrikundechef, Tryg 

•  Thomas Rydahl, head of safety, securi
ty & services COP Covid19 project leader, 
EURO2020 

•  Ulla Lund, frivillighedschef, head of com
munity engagement, VisitAarhus, Frivillig 
Rethinker

•  Mille Marcussen, senior manager, head of 
tourism, culture and experiences, epinion

• Paw Papuga, sales director, Ticketmaster

•  Eline Andersen, senior kommunikations
konsulent, Sport Event Denmark

MODUL 3: KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING, FRIVILLIGE,  
SIKKERHED, FORSIKRING & EFFEKTMÅLING
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TID OG STED 

• Scandic City, Aarhus:  

Onsdag den 13. oktober kl. ca. 10 – torsdag den  
14. oktober, afsluttende med besøg til VM Badminton  
kl. ca. 21

• Scandic Odense:

Onsdag den 17. kl. ca. 10 – torsdag den  
18. november kl. ca. 17

• Scandic Roskilde:  

Onsdag den 12. januar kl. ca. 10  torsdag den  
13. januar 2022 kl. ca. 17  
 
 
HVEM KAN DELTAGE? 

Målgruppen for uddannelsen er personer, der til dag
ligt arbejder med tiltrækning, planlægning, afvikling 
og/eller markedsføring af større internationale sports
events i regi af Sport Event Denmark, herunder ansat
te og frivillige i specialforbund og klubber, kommuner, 
sporteventorganisationer, sportsarenaer mv. 

Deltagerantallet er begrænset, hvorfor vi kan blive 
nødsaget til at foretage en udvælgelse blandt ansø
gerne. Omvendt skal der minimum være 18 tilmeldin
ger for at vi gennemfører forløbet.  
 
 
PRIS 

Prisen per deltager er 8.250 kr. 

Prisen inkluderer undervisningsmaterialer, forplejning,  
ophold og overnatning på alle tre moduler.  
Deltagere skal selv betale for transport til/fra kurset. 
Faktura for deltagergebyr udsendes sammen med 
bekræftelse på tilmelding.
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ANSØGNING/TILMELDING 

Send din ansøgning til  
Hanne Sejer, Sport Event Denmark/ 
hs@sporteventdenmark.com snarest  
muligt og senest den 16. august 2021 
 
Ansøgningen skal indeholde følgende 
oplysninger:  
•  Navn, organisation, telefonnummer og 

email 

•  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  
været/er involveret i 

• Uddannelsesmæssig erfaring 

• Evt. øvrige bemærkninger 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Hanne Sejer, souschef,  
Sport Event Denmark 
hs@sporteventdenmark.com 
tlf.: 20 27 40 44

Aske Fayaz Persson, konsulent, DIF  
Udvikling Team Organisation og Ledelse 
afp@dif.dk  
tlf.: 30 63 15 59
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