Sportens nye arenaer –
feber eller forretning?
Program
(senest opdateret den 21. november 2007)
Arrangører: Center for Idræt og Arkitektur, Lokale- og Anlægsfonden, Sport Event Danmark
(tidl. Idrætsfonden Danmark) og Idrættens Analyseinstitut med støtte fra Kulturministeriet og
Sport Arena/Sport Øresund
Sted: Kunstakademiets Arkitektskole, Danneskiold-Samsøes Allé 53 (Holmen), København.
Indgang J.
Tid: Tirsdag, den 27. november kl. 09.00 (konferencestart kl. 09.45)
Frokostbuffet: Arkitektskolens kantine kl. 13.20-14.30.
Konferencemiddag: Afholdes i den Kgl. Opera på Holmen. Mødested: Foyeren kl. 18.00
(venligst kom til tiden, da dørene låses). Kun for forhåndstilmeldte deltagere.
Prisen inkluderer et foredrag om bygningen, buffet med 12 retter, samt max. 1/2 fl. vin pr.
deltager. Tilmelding sker sammen med konferencetilmelding. Arrangementet slutter kl. 22.00.
Udstilling: Husk også Center for Idræt og Arkitekturs udstilling ’Feber– sportens nye
arenaer’, åben fra den 23. november (kl. 15.00) - 13. december, alle dage 12-18, gratis adgang.
English: Interpretation service from Danish to English is available. Please ask for a headset at
the conference secretariat.

Se reportage og oplæg fra konferencen på www.idan.dk efter den 28. november.
Program for ’Sportens nye arenaer – feber eller forretning?’
09.00-09.45
Registrering, garderobe og morgenkaffe, lobbyen, indgang J
09.45-10.20
Velkomst ved direktør Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut
Borgmester Hans Toft, formand for Lokale- og Anlægsfonden og Elitefacilitetsudvalget
fortæller om planerne for det kommende Elitefacilitetsudvalg, der med et årligt budget på 20
mio. kr. skal stimulere fremtidens byggeri af ’intelligente’ idrætsanlæg til opvisning og
eliteidræt i Danmark.
Direktør Lars Lundov, Sport Event Danmark
Regeringen har netop lanceret en handlingsplan til 260 mio. kr. over fire år for at tiltrække
flere større internationale idrætsbegivenheder til Danmark. Centralt placeret i strategien er
Sport Event Danmark (tidl. Idrætsfonden Danmark). Hvordan ser Sport Event Danmark på
behovet for store idrætsanlæg – og hvad kan dansk idræt ’levere’ af fremtidigt indhold, hvis
facilitetssituationen bliver optimal.

10.20-11.00 (Ordstyrer Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut)
Byggeboom i Danmark
Analytiker Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut tegner på baggrund af en helt frisk
undersøgelse et aktuelt billede af ’arenaernes Danmarkskort - med et overblik over de massive
investeringer i arenabyggerier og stadionanlæg i Danmark og et kritisk kig på det økonomiske
og sportslige fundament.
Analytiker Ulrik Almlund, Idrættens Analyseinstitut tegner på baggrund af sin research til
bogen ’Idrættens største arenaer’ et billede over de praktiske erfaringer med brug af store
opvisningsanlæg i OL-byerne Athen og Sydney samt fire store danske anlæg.
11.00-11.15
Kaffepause
11.15-13.15 (Ordstyrer: Direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden)
Fra vision til hverdag
Direktør Ulrik Boss, Eventforce A/S
Alle kommuner drømmer om et stort centralt opvisningsanlæg, Ballerup har det allerede i
form af Ballerup Super Arena. Ballerup Kommune udliciterede pr. 1. januar 2005 driften af
arenaen til det private selskab Eventforce A/S. Hvordan forener driftsherren de kommercielle
ambitioner med hverdagens udfordringer på et kommunalt ejet anlæg, der som Danmarks
nationale cykelarena rummer professionel topidræt, store events, kultur og daglig
foreningsidræt under samme tag?
Direktør Claus Pedersen, Arena Nord
Frederikshavn Kommune fik i 2005 med Arena Nord et moderne opvisningsanlæg, som
mange andre kommuner i Danmark går rundt og drømmer om. Hvad kan fremtidige
arenabyggerier i landets kommuner lære af de nordjyske erfaringer med at skabe et lokalt
flagskib for både elite, kultur og breddeidræt?
Direktør Christian Duus, DGI Huse og Haller
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger er som idrætsorganisation kritisk over for tidens
omfattende offentlige investeringer i eliteevents og store opvisningsanlæg. Men samtidig har
DGI selv indledt en kommerciel satsning på drift og opførelse af markante idrætsanlæg.
Findes der bedre og måske endda mere økonomisk attraktive veje til at skabe lokal stolthed og
et dynamisk idrætsliv end store centrale opvisningsanlæg?
Senior projektleder og økonom Annette Walter, Cowi
Cowis division for økonomi og ledelse rådgiver et stigende antal kommuner om OPP og
finansieringsmodeller for store offentlige anlæg. Hvad er tendenserne inden for finansiering af
store offentlige opvisningsanlæg? Hvordan kan kommunen gribe finansieringen an i
samarbejde med private investorer og samtidig bevare kontrol med indholdet? Hvordan er
balancen mellem idræt og andre aktiviteter i et kommercielt bæredygtigt arenaprojekt?
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Efterfølgende mulighed for paneldebat og spørgsmål fra salen.
13.15-14.15
Frokost
14.15-15.30 (Ordstyrer, eftermiddag: Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut)
Europas store arenaboom
Medstifter Ian Nuttall, European Venue Management Institute (EVMI)
EVMI har specialiseret sig i formidling af viden og skræddersyede kurser for operatører af
store idrætsanlæg til topsport og underholdning. Hvordan optimerer man de kommercielle
muligheder på et opvisningsanlæg fra projekteringsfasen til den daglige drift, og hvilke
kvalifikationer bør man have for at drive et moderne opvisningsanlæg?
Arkitekt Nicholas Reynolds, HOK Sport, England
En repræsentant for verdens største sportsarkitekturfirma, HOK Sport, taler om firmaets
erfaringer med brugen af store sportsfaciliteter som led i byfornyelse eller kvartersløft. HOK
Sport er involveret i byggeri af store opvisningsanlæg og sportsfaciliteter over hele verden.
Nicolas Reynolds vil blandt andet tale om den nye O2 Arena i London om tendenser i
moderne arenadesign.
15.30-15.45
Kaffepause
15.45-16.30
Kommerciel direktør Dan Hammer, Parken Sport & Entertainment A/S
Selskabet bag Danmarks nationalarena satser stort i disse år med planer for en ny moderne
opvisningshal ved siden af Parken, ny tribune og to fleksible gigantarenaer inde i selve Parken.
Hvad skal der ske i de nye rammer, og hvordan oplever Danmarks største børsnoterede sportsog underholdningsselskab de store offentlige investeringer i opvisningsanlæg og elitesport?
Centerleder René Kural, arkitekt MAA, Ph.d., Center for Idræt og Arkitektur samler op
på dagens tema og lægger op til den sideløbende udstilling af danske, svenske og
internationale arenabyggerier. Hvad er perspektiverne ved den herskende arenafeber for
danske arkitekter og arkitektstuderende?
16.30-17.45
Reception og gratis adgang til Center for Idræt og Arkitekturs udstilling ’Feber– sportens nye
arenaer’. Indgang til udstilling fra auditoriet
18.00-22.00
Konferencemiddag i Det Kongelige Teaters Opera på Holmen (gåafstand) inklusive kort
foredrag om et af de mest moderne operahuse i verden. 12 retters buffet og mulighed for
uforpligtende samvær med oplægsholdere og delegerede (kun for forhåndstilmeldte).
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