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Indledning
Denne undersøgelse af primært danske arenaers leje- og prisvilkår ved internationale idrætsevents
er gennemført på opdrag af Sport Event Danmark.
Undersøgelsens hovedformål er at fremskaffe grundoplysninger om de enkelte arenaers leje- og
prisvilkår suppleret med yderligere oplysninger om bl.a. arenaernes tilhørende relevante faciliteter,
tekniske udrustning og nylige erfaringer med afholdelse af internationale idrætsevents.
Valget af arenaer til undersøgelsen blev aftalt med Sport Event Denmark i juni 2011. I alt indgår 20
arenaer i undersøgelsen: 16 i Danmark, tre i Sverige og en enkelt i Tyskland.

Metode og spørgeskema
Analysen er en kvantitativ og faktabaseret beskrivelse af leje- og prisvilkår i et udvalg af danske,
svenske og tyske arenaer, som skønnes at være relevante i forbindelse med afviklingen af internationale mesterskaber mv. For at kunne gennemføre undersøgelsen på et kvalificeret og sammenligneligt grundlag blev der udarbejdet et spørgeskema med spørgsmål om de respektive arenaers
lejevilkår ved internationale events samt de væsentligste faktuelle og tekniske forhold i de udvalgte
arenaer.
Tidsrammen for undersøgelsen har været snæver med første deadline den 12. august 2011, hvilket i
sommerferieperioden har lagt pres på informationsindhentningen fra de omfattede arenaer.
For at forenkle og fremskynde svar fra de respektive arenaansvarlige indhentedes i det omfang, det
var muligt, oplysninger om arenaerne fra deres officielle hjemmesider og fra Team Danmarks undersøgelse fra 2008 af danske arenaers tekniske kapacitet (’Danske sportsarenaer til internationale
begivenheder – Elitefaciliteter i Danmark’).
Efter den indledende desk-research kontaktede Idan de udvalgte arenaer telefonisk med det formål
kort at præsentere undersøgelsens formål og indhente oplysninger om, hvem spørgeskemaet skulle
sendes til. Spørgeskemaerne blev udsendt den 3. august 2011 med svarfrist den 8. august 2011.
Idan afleverede 1. udgave af undersøgelsen til Sport Event Denmark den 12. august 2011. Denne 2.
udgave er opdateret med supplerende oplysninger og afleveret til Sport Event Denmark den 30.
august 2011.

Spørgeskemaets svarprocent
På grund af ferieperioden og undersøgelsens korte tidsramme har det ikke været muligt at få tilfredsstillende svar fra alle arenaer. Derfor mangler der visse oplysninger hos nogle af de udvalgte
arenaer.
En række af arenaerne i undersøgelsen har ikke ønsket at svare på spørgsmål om leje- og prisvilkår
ved internationale idrætsevents. I de tilfælde har Idan søgt at kvalificere datamaterialet ved hjælp af
research i de faktiske priser og vilkår ved tidligere afholdte, sammenlignelige events. Bemærk, at
der en vis usikkerhed forbundet med at bruge sådanne prisoplysninger.
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I de tilfælde, hvor Idan ikke har kunnet skaffe oplysninger i den korte tidsperiode, er det anført med
N/A.

Behandling af Idans henvendelse
Generelt kan man opdele arenaernes reaktioner på Idans henvendelse i fire kategorier.
En kategori har været særdeles imødekommende og velvilligt besvaret såvel spørgsmål om lejevilkår som spørgeskemaets tekniske spørgsmål. Her finder man især flere offentligt drevne arenaer.
Den anden kategori har været lige så hurtigt og imødekommende i besvarelsen bort set fra, at man
ikke har ønsket at oplyse specifikke leje- og prisvilkår. I denne gruppe finder man især flere kommercielle driftsherrer.
Den tredje kategori af arenaer, som i stor udstrækning er offentligt drevet, har været relativt åbne
om alle oplysninger, men har ikke haft samme hurtige og sikre kommunikation som flere af de
mere kommercielt drevne aktører.
Den fjerde kategori af arenaer har været problematisk i den forstand, at arenaerne i flere tilfælde har
været vanskelige overhovedet at få kontakt med eller ikke har været i stand til at give oplysninger
inden for undersøgelsens tidsfrist.
Det hører med, at henvendelsen er sket i en ferieperiode, men der bør alligevel være anledning til at
overveje, om alle arenaer oplever at fungere på et konkurrencebetonet marked, hvor evne til at
kommunikere hurtigt og præcist burde være en selvfølge.

Analyse af danske pris- og lejevilkår
De deltagende arenaer udviser en stor prisvariation. Således koster det 300 kr. i timen at leje opvisningshallen i Fredericia Idrætscenter, mens andre, nyere arenaer ligger i et prisleje mellem
15.000 og 40.000 kr. pr. dag. Dyrest på listeprisen af de større idrætshaller er Gigantium med en
listepris på 75.000 kr. pr. dag, men i praksis er mange af de opgivne priser lavere ved internationale
idrætsvents, hvor kommunale værtsforpligtelser eller længerevarende aftaler indgår.
Store kommercielle venues som Parken og Jyske Bank BOXEN har ikke opgivet priser til undersøgelsen.
Den danske arena, som har den mest udførlige og offentligt tilgængelige information omkring sine
lejevilkår, er Farum Arena, der på sin hjemmeside, www.farumarena.dk, ikke blot opstiller lejevilkår
ved eventuelle arrangementer for én, respektive flere dage, men også angiver særskilte priser for
bl.a. rengøring, opstilling af stole og mobile tribuner, brug af teknisk udrustning mv.
Ingen af de danske arenaer ud over Farum Arena offentliggør deres priser for leje af arenaen ved
idrætsevents over en hel uge. Denne diskretion kan bl.a. hænge sammen med et ønske om prisfleksibilitet i forhold til, hvilken type af arrangement der skal afvikles, og et eventuelt tilhørende
kommunalt/offentligt engagement. Desuden kan den generelle tilbageholdenhed med prisoplys5

ninger bunde i konkurrenceforhold arenaerne imellem, herunder en frygt for, at faste, offentligt
tilgængelige priser kan vanskeliggøre tiltrækningen af attraktive arrangementer.
Samtidig gør sammenblandingen af kommunale kulturpolitiske formål, hvor priserne for events i
mange tilfælde kan være en politisk beslutning, samt arenaernes generelt blandede ejer- og driftsforhold det ofte vanskeligt for arenaerne at definere en egentlig markedspris for leje af arenaen til
internationale events. I flere tilfælde er der snarere om en intern postering i kommunen, hvor arenaens driftsudgifter til at huse det pågældende arrangement blot skal dækkes, eller hvor kommunen stiller sin egen facilitet gratis til rådighed for arrangementer, hvor kommunen indgår i arrangementet med en rolle som officiel værtsby.
I andre tilfælde er faciliteterne helt eller delvist kommunalt ejede, men drevet af kommercielle operatører. I sådanne tilfælde har kommunerne ofte mulighed for at disponere gratis eller billigt over
faciliteterne til arrangementer, hvor kommunen har en rolle som officiel værtsby. I flere tilfælde
dækker et kommunalt eventbureau eller en kommunal eventpulje facilitetslejen i en intern afregning med arenaen, således at faciliteten i praksis stilles gratis til rådighed for eventarrangøren ved
internationale mesterskaber.
Mange faktorer og parter er således involveret, når store arenaer lejes ud til internationale idrætsbegivenheder, og det kan derfor være særdeles vanskeligt at opgive en egentlig markedspris for leje
af arenaer til større idrætsformål.
Der er generelt tegn på, at, at arenaer med kommunale driftsherrer er mere villige til at give prisoplysninger i forhold til kommercielle driftsherrer. Man kan dog ikke entydigt konkludere, at det forholder sig sådan. Blandt de arenaer i undersøgelsen, der har valgt at oplyse konkret om deres lejevilkår, finder man således både kommunale og kommercielt drevne aktører.

Sammenligning med svenske/tyske pris- og lejevilkår
Idan har sammenlignet de danske arenaers oplysninger om pris- og lejevilkår med fire udenlandske
arenaers oplysninger, som kort gennemgås nedenfor.
Kristianstad: Håndbold er ankersport i den nye Kristianstad Arena, der blev bygget med henblik på
at være klar til VM i herrehåndbold i januar 2011. Som tabellen nedenfor viser, får håndboldligahol1
det IFK Kristianstad en markant rabat ved hjemmekampe i arenaen. Holdet betaler 10.000 SEK pr.
kampdag, hvilket skal sammenlignes med den normale lejepris ved internationale events på
100.000 SEK pr. dag. I praksis har der ikke været afholdt større internationale idrætsevents i arenaen siden VM i håndbold.
Lund: Ligesom i Kristianstad har håndbold traditionelt set en stærk position i Lund, men til forskel
fra Kristianstad angiver Färs och Frosta Sparbank Arena ikke en særlig rabat for de to store liga-

1

100 SEK svarer til 80,16 danske kroner (Nationalbankens fastsatte valutakurs den 11. august 2011)

6

håndboldklubber i byen, Lugi og H43. Lejeprisen er 30.000 SEK for én dag og 175.000 SEK for en
uge.
Malmø: Malmö Arena, er den eneste af de tre medtagne svenske arenaer, der drives på et rent
kommercielt grundlagt. Arenaen har valgt ikke at give konkrete oplysninger om lejepriser. Malmö
Arena er i særklasse den største arena i Skåne og resten af Øresundsregionen og kan dermed tiltrække visse typer arrangementer, som de andre arenaer i Skåne ikke kan afvikle. Til gengæld huser
Malmö Arena i modsætning til de to øvrige svenske arenaer ikke en klub i den bedste liga. Ishockeyholdet Malmö Redhawks, som er fast bruger af arenaen spiller i den næstbedste række
(Allsvenskan). Ifølge Sydsvenska Dagbladet (7. juli 2011) betalte Malmö Redhawks i sidste sæson
samlet cirka 9 mio. SEK i leje til arenaens ejer, Percy Nilsson. Det svarer til cirka 326.000 SEK pr.
afviklet ligakamp – prisen vil være lidt lavere, hvis man medregner træningskampe. Der foregår
aktuelt forhandlinger mellem Malmö Redhawks og Malmö Arena om et fortsat samarbejde, og
ishockeyklubben truer med igen at afvikle sine kampe på sin tidligere hjemmebane i Malmö Isstadion.
Ser man på gennemsnitprisen pr. sæde, har IFK Kristianstad den billigste pris med ca. 2 SEK/sæde,
mens prisen i Kristianstad Arenan normalt er 21,27 SEK/sæde. I Lund er prisen pr. sæde 10 SEK,
mens den i Malmö Arena er cirka 25 SEK pr. sæde, hvis man lægger presseoplysningerne om Malmö Redhawks til grund.
Hamburg: Som det er tilfældet med Malmö Arena, har o2 World i Hamburg valgt ikke at angive
nogen priser for leje af arenaen. Fælles for de to arenaer er, at de drives på kommercielt grundlag
uden formel kommunal indblanding, og at de har mulighed for at arrangere store events såsom
VM-finaler i håndbold og koncerter med de største internationale artister.

Konklusion
Generelt indikerer en sammenligning med de to svenske arenaer, hvor der foreligger sikre oplysninger om lejepriser, at priserne i de undersøgte danske arenaer ligger lidt under det svenske niveau. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen ikke går ind i en nærmere
analyse af ’kvaliteten’ eller det kommercielle potentiale for de medtagne arenaer set fra et publikums- eller arrangørperspektiv. Eksempelvis er arenaerne i Lund og Kristianstad nybyggerier, mens
flere af de danske arenaer er af ældre dato.
Blot to arenaer valgte i den foreliggende undersøgelse at oplyse en fast pris for at leje af de respektive arenaer for en hel uge. Majoriteten af arenaerne, som har valgt at oplyse priser, har alene gjort
det for en dags leje. Flere af disse arenaer henviser til, at en pris først kan gives efter aftale med en
konkret lejer (f.eks. et forbund) efter aftale og et konkret tilbud. Det forhold, at flere arenaer ikke
ønskede at oplyse sine leje- og prisvilkår, kan som nævnt hænge sammen med ønsker om prisfleksibilitet og hensyn til særlige konkurrenceforhold. En anden årsag er den simple, at nogle af arenaerne ikke har erfaringer med at stå være vært for længerevarende arrangementer og derfor ikke har
nogen pris at oplyse.
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Majoriteten af de arenaer, som har valgt at oplyse om deres leje- og prisvilkår, er enten ejet eller
drevet af kommuner. Samlet tilbagestår et mudret billede af lejevilkårene, hvor prisen i mange tilfælde ikke kun synes dikteret af markedsøkonomiske hensyn, men ofte også er påvirket af regionalpolitiske eller kulturpolitiske hensyn. Der synes således at være gode muligheder for arrangører for
at forhandle om lejevilkårene fra event til event og arena til arena.
Trods de mange uklarheder kan denne undersøgelse alligevel give et indikativt billede af lejevilkårene og faciliteterne på de største danske arenaer.
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Oversigt over lejevilkår samt kapacitet
Alle priser er angivet eksklusive moms. I kommunale anlæg er lejen i flere tilfælde momsfri.
Tabel 1.1. Danske arenaer
Anlægsnavn

Pris pr. dag

Pris pr. uge

Kapacitet

Arena Nord

kr. 30.000

Kr. 15.000 pr. dag

2.490 siddende
4.000 inkl. ståpladser

Ballerup Super Arena

Kontakt for lejepris.

Kontakt for lejepris.

Op til 6.500 siddende
afhængig af arr. type.
Op til 9.200 stående
afhængig af arr. type

Brøndby Hallen

Kr. 55.000 kr.

Individuel forhandling.
Rabat ved større arrangementer

5.400 siddende
(Håndbold, badminton m.m.)

Farum Arena

Hal 1+2: 17.525 kr. Hele
arenaen: 26.210,00 kr.

Fredag/lørdag: Hal 1+2:
31.430 kr.
Hele arenaen: 47.195,00
kr.
Lørdag/søndag: Hal 1+2:
34.430,00 kr. Hele arenaen: 51.910,00 kr.
Fredag/søndag: Hal 1+2:
45.805,00 kr. Hele arenaen: 68.640,00 kr.
En uge: Hal 1+2:
103.765,00 kr. Hele arenaen: 155.350,00 kr.

2.351 - 3.151 siddende.

Forum Horsens

25.000 kr.

Ingen rabat

3.000 siddende.
500 stående

Fredericia Idrætscenter

Arena og haller: 300 kr.
pr time. Øvrige lokaler
efter aftale.

Efter aftale og konkret
tilbud.

900 siddende.
1.400 stående.
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Gigantium

Listepris på 75.000 kr.
pr. dag (momsfrit) +
billetafgift på 10 kr. pr.
billet samt cateringafgift
og evt. rekvisitleje efter
forhandling. Ombygningsdage halv pris
Aalborg Kommune kan i
praksis selv disponere
over hallen til større
idrætsevents.

Se pris pr. dag. Ombygningsdage halv pris.
I praksis vil prisen være
til forhandling ved større
idrætsvents, der involverer Aalborg Kommune.

4.500 siddende.
8.500 inkl. stående ved
koncerter.

Jyske Bank BOXEN

Forhandling

Forhandling

3.500 fastmonterede
pladser samt fleksible
tribuner giver 10.000
siddepladser til ishockey og 12.500 siddepladser til håndbold.
Ca. 14.000 pladser ved
boksning med ekstra
stole på gulvet.

Koldinghallerne

Hal 1 – 40.000 kr. +
moms/dag. Hal 2 & 3 –
20.000 kr. + moms/dag

Efter aftale

2.200 siddepladser +
1.000 ståpladser.

NRGi Arena

Pristilbud iht. arrangement type

Pristilbud iht. arrangement type

4.740 siddende, 5001
inkl. stående

Odense Idrætshal

Aftales individuelt efter
arrangementers art, dog
min. 15.000 kr.

Aftales individuelt.

2.231 + 12 handicappladser

Parken

Forhandling

Forhandling

38.050

SE Arena, Vojens

Prisstrukturen er uafklaret, forventet ca. 20.000
kr. pr. dag (med is).

Uafklaret

2.000 siddende
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3.000 stående

Stadium Arena Fyn

Gratis for arrangøren
ved arrangementer,
hvor Odense Kommune
er vært (op til 40 pct. af
tiden) Denne kapitaliseres til 50.000 kr. pr. dag
inkl. opstillingsdage for
standardopsætning.

Gratis for arrangøren ved
arrangementer, hvor
Odense Kommune er
vært (op til 40 pct. af
tiden). Denne kapitaliseres til 50.000 kr. pr. dag
inkl. opstillingsdage for
standardopsætning.

4.000 siddepladser

Valby-Hallen

50.000 kr.

50.000 kr. pr. arrangementsdag + 20.000 kr.
pr. opstillingsdag

3.200 siddepladser,
mobile tribuner

Viborg Stadionhal

Ca. 20.000 kr. pr. dag
efter nærmere aftale
mellem kommunen,
stadionhallen og arrangør

Efter forhandling.

1.186 siddende

I alt 5.500 pladser inkl.
ståpladser ved koncerter o.lign.

1.114 stående

Tabel 1.2 Danske arenaer - sekundære kilder på lejevilkår

Anlægsnavn

Pris pr. dag

Pris pr. uge

NRGi Arena

Aarhus Kommune kan
disponere over hallen til
33.000 kr. pr. dag ved internationale events. Listeprisen for rent kommercielle arrangører vil typisk være
høj

Typisk vil Aarhus kommunes pris være lavere end
dagsprisen ved længerevarende events.

Ballerup Super Arena

Parken

Lejepris for en uge ved VM
i taekwondo 2009 var i alt
1.515.000 kr.
Parkens pris på udleje af
overdækket arena til EM; i
volleyball 2013 (finale og
semifinaler) er ca. 1,75 mio.
kr. for leje samt 550.000 kr.
for klargøring m.v.
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Jyske Bank BOXEN

Prisen for at afvikle en
pulje ved EM i volleyball i
2013 er ca. 750.000 kr.
(250.000 kr. pr. kampdag).
Dertil klargøring og sidefaciliteter.

Valby-Hallen

Lejepris for en uge (til
træning) ved VM i taekwondo 2009 var 100.000
kr.

Tabel 1.3 Udenlandske arenaer

Anlægsnavn

Pris pr. dag

Pris pr. uge

Kapacitet

Färs och Frosta Sparbank
Arena, Lund

Ca. 30.000 SEK.
Weekend, fredag - søndag, ca. 75.000 SEK.

En uge ca. 175.000 SEK

Ca. 3.000 ved idrætsevents

Kristianstad Arena

Hele arenaen: 100.000
SEK, halvdelen af arenaen: 50.000 SEK. IFK
Kristianstad (håndbold)
betaler 10.000
SEK/kamp

Aftales individuelt efter
arrangementets art

4.700 ved idrætsevents

Malmö Arena

Fortroligt

Fortroligt

Max. 13.000 inkl. ståpladser ved idrætsevents

O2 World, Hamburg

Lejevilkår er fortrolige
og variable er baseret
på mange faktorer,
herunder tilslutning,
dækning af arena omkostninger, størrelsen af
tilskud fra andre kilder
etc.

Lejevilkår er fortrolige og
variable er baseret på
mange faktorer, herunder
tilslutning, dækning af
arena omkostninger,
størrelsen af tilskud fra
andre kilder etc.

Op til 16.000 (13.000
ved håndbold eller
ishockey)
Op til 3.000 stående
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Appendiks – øvrige oplysninger om arenaerne
Tabel 2.1 Arena Nord
Anlægsnavn:

Arena Nord
Rimmens Allé 37, 9900 Frederikshavn

Anlægsejer:

Selvejende institution

Driftsherre:

Fonden Arena Nord

Opførelsespris:

44 mio. kr. (nybygning i sammenhæng med eksisterende halkompleks).

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2011:
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges – spisepladser:

200 personer i sponsorloungen

Total restaurationskapacitet:

400 personer

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

Tv-platform, 7 faste pressepladser

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Møde- og konferencefaciliteter, café og foyerområde

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

håndbold, floorball, badminton, brydning, bordtennis
m.m.

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Tre haller under tag i samme kompleks

Forza International Denmark - badminton
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Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

800 pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

500 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Der planlægges at tilbygge en ekstra træningshal

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Centerleder Bjarne Leander Nielsen
Tlf.: 96 20 10 50
bln@arenanord.dk

Tabel 2.2 Ballerup Super Arena
Anlægsnavn:

Ballerup Super Arena
Ballerup Idrætsby 4, 2750 Ballerup

Anlægsejer:

Ballerup Kommune

Driftsherre:

Eventforce A/S

Opførelsespris:

110 mio. kr.*

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2009:
•
•
2010:
•
•
2011:
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges – spisepladser:

Taekwondo VM
World Cup (Banecykling)
VM i Banecykling
Int. Ungdomsstævne Badminton
Håndbold DK

4 VIP-lounges:
• Thorvald Ellegaard: 150
• Ole Ritter Lounge: 100
• Kay Werner: 80
• Backstage: 100
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Total restaurationskapacitet:

Op til 3.500

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

IT linje. 40 mb. Op og ned.

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

2 stk. arrangørlokaler, 1 stk. samarit lokale, 4 stk. omklædningsrum, 4 dommerrum

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Gummi Sportsgulv.

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

TopDanmark Hallen, East Kilbride Badet, SIF festlokaler, Ballerup Idrætspark, Ballerup Atletikstadion

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

1.650 faste og 1000 mulige p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.200 LUX på cykelbanen

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

N/A

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Adm. Direktør Marcel Christensen,
Tlf.: 70 23 70 60
mac@bsar.dk

Tabel 2.3 Brøndby Hallen

Anlægsnavn:

Brøndby Hallen
Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby

Anlægsejer:

Brøndby Kommune
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Driftsherre:

Selvejende institution

Opførelsespris:

45 mio. kr. (1971/73)

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

•
•
•
•

VM i badminton
EM i håndbold m.m.
Håndboldlandskamp DK/Schweiz
Champions League - Håndbold.

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges – spisepladser:

•
•
•

1 VIP-lounge
250 VIP-tilskuere
250 spisepladser

Total restaurationskapacitet:

1.200 + 250 VIP. Placering i Brøndby Hallens restaurant samt Idrættens Hus.

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

2 faste platforme til tv-kameraer.
Hot spots samt kablet netværk.
Fast tv-studie i hallen.

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

1 mødelokale, lægerum, massagerum, 12 omklædningsrum. Mødelokaler i forbindelse med Idrættens
Hus.

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

2.080 m². Til alt indendørs idræt (ishockey/skøjteløb
undtaget).

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

2 træningshaller

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

1.600 p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.400 LUX
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Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

N/A

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Direktør Finn Andersen

Tabel 2.4 Farum Arena
Anlægsnavn:

Farum Arena hal 1 og 2
Stavnsholtvej 41, 3520 Farum

Anlægsejer:

Furesø Kommune

Driftsherre:

Furesø Kommune

Opførelsespris:

180 mio. kr. *

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

•
•
•
•
•

EM i håndbold - kvinder
Danish Open badminton flere gange
Bordtennis flere gange
EM rulleskøjter
større breddeturneringer

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges – spisepladser:

•
•
•

1 VIP-lounge
150 VIP-tilskuere
150 spisepladser

Total restaurationskapacitet:

300 (150 + VIP-spisepladser)

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

4 faste platforme til tv-kameraer, telekommunikationslinjer, mulighed for dobbelt produktion

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Konferencerum, mødelokaler, presserum, spillerlounge, dopingkontrolrum, samarit rum
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Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

N/A

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Stavnsholthallen hal 3, hal 4 gymnastiksal 20 x 20 m,
hal 5 bordtennislokale 20 x 20 m

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

Ca. 400 faste p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1000 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

N/A

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Halinspektør Jan Hansen
Tlf.: 44 39 40 40 – 72 16 40 99
inspektor@farumarena.dk

Tabel 2.5 Forum Horsens
Anlægsnavn:

Forum Horsens
Langmarksvej 53, 8700 Horsens

Anlægsejer:

Horsens Kommune

Driftsherre:

Horsens Kommune

Opførelsespris:

160 mio. kr.

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

Landskampe, koncerter og konferencer.
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VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges – spisepladser:

VIP-lounge med plads til 160 spisende gæster. Nybygget lounge til 900 gæster.

Total restaurationskapacitet:

1.800 spisende gæster

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

2 faste platforme til tv-kameraer, mulighed for dobbeltproduktion, fast etablerede radio/tvkommentatorbokse, tele-kommunikationslinjer

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Presserum, dopingrum, motionscenter, vandland,
mødelokaler og ca. 22 omklædningsrum

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Volleyball, basketball, håndbold og badminton

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Træningshal 24 x 26 m

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

600 faste og 1000 mulige p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.500 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Ingen

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Jørn Juul
kujj@horsens.dk

Tabel 2.6 Fredericia Idrætscenter
Anlægsnavn:

Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
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Anlægsejer:

Fredericia Kommune

Driftsherre:

Fredericia Kommune

Opførelsespris:

N/A

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

Centret har lagt lokaler til en lang række nationale og
internationale idrætsbegivenheder gennem årene og
har stor erfaring i afvikling af disse.
Har bl.a. fast installation (Giga Content) der via access
point kan lave direkte broadcast fra store events.

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

2 VIP-lounges med plads til 250 i den ene og 200 i den
anden. (spisepladser) Andre haller kan inddrages til
VIP spisning. Kapacitet: ca. 2.000

Total restaurationskapacitet:

I restaurant og VIP lokaler ca. 600. Dertil kan tillægges
5 haller à ca. 500 personer. I alt ca. 3.100 prs.

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

Reserveret område med borde og stole i arenaen til
pressen, med trådløst net

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

5 mødelokaler

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Ja, opfylder alle internationale krav. Trægulv i arena.

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Ja – 5 stk. foruden arenaen

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

Ja – ca. 1.500 gratis pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

800 LUX
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Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Ja – Fredericia byråd arbejder pt. med udviklingsplaner
for centret fx nyt indgangsparti, fitnesscenter o.m.a

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Torben Pedersen
Tlf.: 72 10 60 71
Torben.j.pedersen@fredericia.dk

Tabel 2.7 Gigantium Arena

Anlægsnavn:

Gigantium Arena
Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst

Anlægsejer:

Aalborg Kommune

Driftsherre:

Aalborg Kommune

Opførelsespris:

Ca. 75 mio. kr. Det er ikke muligt at oplyse en nøjagtig
pris, da hallen er opført i flere etaper, og der er fælles
foyer med skøjtehal/svømmehal.

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2009:
•
•
2010:
•
•
•
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

•
•
•
•

Total restaurationskapacitet:

CL – Finale Viborg HK (Isarena)
EHF - Cup
EHF – Cup
Cimber Sterling Cup. Herre håndbold
Herre A: DK – Hviderusland. EM kval. kamp
EM i håndbold - kvinder
1 VIP-lounge
1000 VIP-tilskuere
1000 spisepladser
Under opførelse 1 VIP-lounge til ca. 500 personer

2.080, 1.080 mulige spisepladser i samme hal som
arena og 1000 spisepladser i VIP-lounge. Der tilbygges
pt. yderligere et VIP-lokale, med plads til ca. 450 spisende.
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Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

2 faste platforme til tv-kameraer, 6 stk. telekommunikationslinjer, fiberopkobling for OB, samt
trådløst internet i arena.

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Mødelokaler og arrangørkontor

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Der er 2 spilleflader i Gigantium. Gulvfladen er et linoleum sportsgulv, men ved håndboldkampe m.m. pålægges tv-trægulv.

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Gigantium Isarena og træningshal

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

750 p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.400 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Gigantium udvides pt. med tilbygning indeholdende:
svømmehal med 25 m. bassin, familieområde, varmtvandsbassin, babybassin, springbassin med 1, 3 og 5
m. vippe, wellnessområde, VIP-lokale med plads til 450
spisende. Projektet forventes færdig ultimo 2011.

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Jørgen Smed
jsm-kultur@aalborg.dk

Tabel 2.8 Jyske Bank BOXEN

Anlægsnavn:

Jyske Bank BOXEN
Kaj Zartows Vej 7, 7400 Herning

Anlægsejer:

MCH A/S (Herning Kommune)

Driftsherre:

MCH A/S
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Opførelsespris:

329 mio. kr. (ifølge MCH's årsrapport 2010)

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2010:
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

VIP-restaurant med plads til 600 gæster i BOXEN,
heraf 200 pladser med udsigt over spillefladen.
Dertil i alt 200 pladser i de 14 såkaldte balkonværelser
(skyboxe) i varierende størrelse (10-18 prs.). Balkonværelserne er udlejet på sæsonbasis.

Total restaurationskapacitet:

MCH har kapacitet til at bespise tusindvis af gæster i
messecentret. MCH har erfaring med festbespisning af
op til 9.000 gæster på én gang.

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

Fleksibelt system for indretning af pressepladser på
tribunerne.
2 permanente tv-lounges med kameraplads.

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

I BOXEN er der omklædningsrum, møderum, servicerum efter internationale specifikationer. Dertil er der
adgang til MCH's øvrige lokaler og faciliteter, således
at kapaciteten øges markant.

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

BOXEN lever op til de internationale krav fra en lang
række idrætsgrene, herunder eksempelvis håndbold,
ishockey, basketball, volleyball, ridning og svømning.

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):
Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

EM i håndbold for kvinder.
Messecenter Herning har desuden afviklet en
lang række større internationale idrætsevents i
andre af centrets haller før indvielsen af Jyske
Bank BOXEN, eksempelvis EM i badminton i
2008 og VM i brydning i 2009.

Jyske Bank BOXEN har adgang under tag til i alt 15
messehaller, herunder nabohallen hal M med mulighed for at indrette en håndboldbane med 10.000 pladser.

10.000 P-pladser ved MCH
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Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

Op til 2000 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Alle sæder får polstring

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Thue Jensen
thj@mch.dk

Tabel 2.9 Koldinghallerne
Anlægsnavn:

Koldinghallerne, Tre For Arena
Ambolten 2-6, 6000 Kolding

Anlægsejer:

KIF Holding A/S

Driftsherre:

KIF Drift I/S

Opførelsespris:

N/A

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2010:
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

•
•
•

EM for Oldies - EHF

2 VIP-lounges
700 VIP-tilskuere
700 spisepladser

Total restaurationskapacitet:

1.925 (1.225 + 700 VIP-spisepladser)

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

2 faste platforme til tv-kameraer, telekommunikationslinje og mulighed for dobbeltproduktion
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Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Centret råder over mange disponible rum/mødelokaler
til diverse arrangement

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Hallen er anvendelig til internationale håndboldkampe

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Koldinghallerne 2 og 3. Eget hotel med 55 værelser, 179
sengepladser, alle med tv, eget bad, og internet

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

1.200 faste p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1000 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Udvidelse af Hal 1 med ekstra bane/ tilskuerfaciliteter/skybokse. Der ligger en større idrætsplan for dette
område ved Kolding kommune.

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

N/A

Tabel 2.10 NRGi Arena
Anlægsnavn:

NRGi Arena
Stadion Alle 70, 8000 Århus C

Anlægsejer:

Århus Kommune

Driftsherre:

Atletion A/S, datterselskab af Aarhus Elite A/S, der
tillige ejer AGF Kontraktfodbold.

Opførelsespris:

142 mio. kr.*
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Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

•
•
•
•
•
•

GF World Cup
EM Håndbold – kvinder
Håndbold landskampe
Champions League håndbold kampe
EM i disco
EM i Latin

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

•
•
•

2 VIP-lounges
240 VIP-tilskuere
240 spisepladser

Total restaurationskapacitet:

Op til 1000 siddende gæster i NRGi Park faciliteterne
og op til 650 i NRGi Park VIP-lokaler.

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

1 tele og kommunikations linje, mulighed for dobbeltproduktion, 20 GB trådløse netværk i Arenabygningen.
I presselokalet er der ligeledes kablet netværk samt
pressebro med trådløst netværk.

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

NRGi Park TDC Lounge: 325 m²
NRGi Park Århus. Stiftstidende: 144m² samt 6 mødelokaler fra 26 – 240 m².

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

26 x 46 m

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

NRGi Park Hal 1: 22 x 43

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

650 offentlige p-pladser foran komplekset. Parkering er
gratis.

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.500 LUX

NRGi Park Hal 2: 18 x 35
TD Hal: 25 x 45
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Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Der er i 2011 etableret en ny inload-rampe. Rampen
fører ned til et 100 m2 depot, der kan anvendes til
opmagasinering, og herfra videre gennem en gang
direkte ind på halgulvet. I depotrummet i bunden af
rampen er der adgang til både vand g strøm samt et
selvstændig rum på 33 m² med separat udsugning. Mål
på inload-rampe: 3,1 m bred og 2,4 m høj. Rampelængde 40 m. Aflæsningsareal i kælder 101 m². Ved
arrangementer i NRGi Arena stilles en truck og en
elektrisk pallestabler til rådighed for arrangør til inload.

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Hanne Stadsgaard
hbs@parkarena.dk
Henriette Rasmussen
hra@parkarena.dk

Tabel 2.11 Odense Idrætshal
Anlægsnavn:

Odense Idrætshal
Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Anlægsejer:

Odense Kommune

Driftsherre:

Odense Idrætspark

Opførelsespris:

Idrætshallen opført 1967. Moderniseret i 2007 for 40
mio. kr.

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2009:
•
•
•
•
•
•
2010:
•
2011:
•
•

Denmark Open (badminton)
EU boksning
Jun. EM fægtning
Håndboldlandskamp – kvinder
Champions League - håndbold
EM-kval. volleyball
Denmark Open
Denmark Open
World Cup - trampolin
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VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

•
•
•
•

3 VIP-lounges
150 VIP-tilskuere
700 spisepladser i idrætshal 2.
1000 VIP-spisepladser på Tre For Park

Total restaurationskapacitet:

1.700 VIP-spisepladser

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

3 faste platforme til tv-kameraer, 2 faste etablerede
radio/tv-kommentatorbokse, mulighed for dobbeltproduktion, 1 tele-kommunikationslinje

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

6 mødelokaler, 2 dommerrum, 2 lægerum (dopingrum) 4 storskærme. (3 mødelokaler benyttes evt.
til VIP).

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

46 x 24, hertil kan lægges en kombisal på 20 x 12, adskilt af en hæve/sænkevæg. Anvendelig til alle indendørs idrætsgrene.

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Idrætshal 2 (44 x 24) kan benyttes til opvarmning eller
bespisning. I direkte tilknytning til idrætshal 1 er opført
en gymnastikhal med springgrave og springfaciliteter.

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

160 faste, heraf 2 handicappladser og 1.300 mulige ppladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.200 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Moderniseret i 2007

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Søren Damgaard
Tlf. 65 51 53 70
sd@odense.dk
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Tabel 2.12 Parken
Anlægsnavn:

PARKEN
Per Henrik Lings Allé 2, 2100 København Ø

Anlægsejer:

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Driftsherre:

PARKEN Venues A/S

Opførelsespris:

Ukendt – opført i 1911
Totalrenoveret i 1990-92 for 640 mio. kr. Efterfølgende
er der løbende investeret i bl.a. skydetag og en ny endetribune.

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2009:
•
•
•
2010:
•
•
•
•
2011:
•
•
•
•

Danish Speedway GP
DBU kvalifikationskampe
UEFA Europa League gruppespil
DBU kvalifikationskampe
DBU venskabskamp DK-Tyskland
Danish Speedway Grand Prix
UEFA Champions League Gruppespil
Verdens største håndboldfest
DBU kvalifikationskampe
DBU venskabskamp DK-England
UEFA Champions League 1/8 dels-finale

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

19 VIP-lounges

Total restaurationskapacitet:

2.085
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Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

Presserum (pressemøder), presserum til arbejdende
journalister, internkabling til tv-produktion,
pressesæder: fra 80 til 250 med bord, strøm og WiFi
internet, fotografrum med plads til 50 fotografer,
Flash interviewrum med 6 positioner, 2 indendørs tvstudier (UEFA standard), separat presseindgang (A12)

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Omklædningsrum (hjemme og ude), 2 stk. dommerrum, massagerum tilknyttet omklædningsrum, doping
kontrol rum, lægerum, diverse lokaler som kan stilles
til rådighed rundt på stadion til eksempelvis møder

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

105 x 68

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

0

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

265

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.400 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Moderniseret i 2009 med ny endetribune.

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Adm. direktør Lotte Reimar
lre@parken.dk

Tabel 2.13 SE Arena
Anlægsnavn:

SE Arena
Stadion Alle 12, 6500 Vojens

Anlægsejer:

Haderslev Kommune
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Driftsherre:

Vojens Hallerne

Opførelsespris:

114 mio. kr.

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2011:
•
•
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

•
•

2 landskampe i ishockey
Gymnastikopvisning m/ verdensholdet
Efterskoleopvisning i gymnastik

11 skyboxes
VIP-lounge til i alt 400 gæster

Total restaurationskapacitet:

Bespisning af 400 personer – catering ind/ud

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

12 pressepladser

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

2 mødelokaler, gode omklædningsrum – plads
til behandlere, dopingkontrol

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Is fladen er 28 x 58, så arenaen kan sagtens anvendes
til mange andre sportsgrene.

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Vi har en træningshal til ishockey, 2 idrætshaller, en
svømmehal, cafeteria

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

1000 p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.200 LUX
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Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

N/A

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Centerchef Birte Holm Hansen
Tlf.: 74 34 82 11
bhoh@haderslev.dk

Tabel 2.14 Stadium Arena Fyn
Anlægsnavn:

Stadium Arena Fyn
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Anlægsejer:

Odense Kommune ejer 40 pct. og Odense Sport &
Event ejer 60 pct.

Driftsherre:

Odense Sport & Event

Opførelsespris:

119 mio. kr.*

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2009:
•
•
2010:
•
•
2011:
•

VM i minigolf
JBK Horse Show/World Cup i dressur
EUROGYM gymnastikfestival
JBK Horse Show/World Cup i dressur
JBK Horse Show/World Cup i dressur

Desuden afvikles med jævne mellemrum landskampe
og europæiske klubkampe i håndbold m.v.
VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

Total restaurationskapacitet:

•
•
•

1 VIP-lounge
250 VIP-tilskuere
250 spisepladser

Stadium Arena Fyn disponerer over Odense Congress
Centres faciliteter og kan festbespise op til 4000 gæster ved events
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Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

1 fast platform til tv-kameraer, mulighed for dobbeltproduktion, telekommunikationslinjer: > 30 stk.

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

4 holdomklædningsrum og 4 mindre omklædningsrum, dopinglokale og syv mødelokaler. Desuden råder
Odense Congress Centre over møde- og kongresfaciliteter samt hotel med 110 dobbeltværelser.

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

30 x 50 m

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Stadium Arena Fyn ligger i sammenhæng med Odense
Congress Centre, der samlet råder over 11.000 kvm.
under tag, herunder tre større haller:

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

1.800 p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

1.600 LUX lodret og ca. 600 LUX vandret

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

P.t. ingen

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Odense Sport & Event eller Odense Kommune (Sport
Event Fyn). Odense Kommune/Sport Event Fyn har
anvisningsret til sport- og kulturfaciliteter i op til 40
pct. af tiden.

•
•
•

Hal 1: 100 x 63
Hal 2: 65 x 46
Hal 3: 84 x 44

Tabel 2.15 Valby-Hallen
Anlægsnavn:

Valby-Hallen
Jul. Andersens Vej 3, 2450 København SV

Anlægsejer:

Københavns Kommune

Driftsherre:

Københavns Kommune, Team SV
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Opførelsespris:

N/A

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

N/A

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

Ingen

Total restaurationskapacitet:

N/A

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

N/A

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Mødelokaler, samaritrum

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Int. håndboldmål

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Evt. gl. Valby-Hal

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

500

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

600 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Der bliver genoprettet p.t. for 4.5 mio. kr., primært
tage- og snedkerpartier (vinduer og døre).
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Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Driftsformand Torben Dart
Tlf.: 33 66 33 66

Tabel 2.16 Viborg Stadionhal

Anlægsnavn:

Viborg Stadionhal
Tingvej 5, 8800 Viborg

Anlægsejer:

Viborg Kommune

Driftsherre:

Viborg Stadion Center

Opførelsespris:

Bygget i 1998 og udvidet i 2000. Samlet pris ca. 28
mio. kr.

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

Viborg Stadion Center var medvært for U/21slutrunden i fodbold i juni 2011, hvor en række haller
var i brug.

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

800 pladser i VIP-lounge med 50 meter under tag til
Stadionhallens tribune.

Total restaurationskapacitet:

Plads til 700 spisende gæster i VIP-lounge og 300 i
stueetage. Desuden cafeteria til ca. 150.

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

1 fast platforme til tv-kameraer, fast etablerede radio/tv-kommentatorbokse, 15 telekommunikationslinier, mulighed for dobbeltproduktion, WiFi.

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Konferencelokale, møde: 100 personer, doping: omklædningsrum. Presse - 8 faste pladser - mulighed for
flere

Stadionhallen anvendes ofte til landskampe og internationale klubkampe i håndbold.

Ingen VIP-lounge i Stadionhallen
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Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

42 x 23. Træ

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

I alt har Viborg Sports Center seks haller under samme
tag. Desuden er halkomplekset bygget sammen med
Viborg Stadion.

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

N/A

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

800 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

N/A

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Inspektør Torben Simonsen.
Tlf.:87 87 33 51
tsi@viborg.dk

Tabel 2.17 Färs och Frosta Sparbank Arena

Anlægsnavn:

Färs och Frosta Sparbank Arena
Stattenavägen, 222 28 Lund

Anlægsejer:

Fastighets AB Lund Arena

Driftsherre:

Stiftelsen Arenan

Opførelsespris:

Ca. 135 mio. SEK

36

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2009:
•
•
2010:
•
•
•
•
2011:
•
•
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

•
•
•

EM-kval. håndbold – herrer
Lundaspelen (turnering i håndbold og basketball)
EM-kval. håndbold - kvinder
EM-kval. håndbold - herrer
Swedish Open – Karate Kyokushin (Internationale konkurrence)
Lundaspelen
VM i håndbold
Lundaspelen
Lugi Judo camp – Int. camp
8 VIP-lounges
60 VIP-tilskuere
VIP-lounge ’Lunds Energi Lounge’– ca. 230
spisepladser

Total restaurationskapacitet:

Afhængig af behovet for faciliteter og arrangementer

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

1 fast platforme til tv-kameraer, kommentatorboks,
belysningskrav for HD-TV

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Separat pressekonference rum, foreningslokaler for
Lugi og H43

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

40 x 20 m der svarer op til internationale krav (1.512
m²)

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

B-hal 40 x 20 m (840,5 m²)

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

I den nuværende situation omkring 1.100 stk. Kan reduceres næste år på grund af kommende boligbyggeri i
området omkring stadion.
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Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

Ca. 1.300 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

N/A

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Arenachef Berne Nilsson.
Tlf.: +46 70 31 69 651
berne@fofsparbankarena.se

Tabel 2.18 Kristianstad Arena
Anlægsnavn:

Kristianstad Arena
Ringvägen 6, 291 54 Kristianstad

Anlægsejer:

SIKAB

Driftsherre:

Kristianstad Kommune

Opførelsespris:

276 mio. SEK**

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2011:
•
•
•
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

VIP-lounges til i alt 92 VIP-tilskuere

Total restaurationskapacitet:

420

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og pressrelevante
faciliteter er installeret):

Aftagelig mediakub med 4 skærme, der i alt giver 36
m², 4 tv-platforme, 2 OB-busforbindelser, 34 pressepladser med el og IT, rum for pressekonferencer, radio
bokse, WiFi.

VM i håndbold
Ladies Night
Joe Labero
Julekoncert
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Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Flere typer af mødelokaler

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

N/A

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

4 stk. fuld størrelse baner, 18 omklædningsrum, 2 haller á 20x10 m, 1 boksning hal, 2 stk. bordtennis haller, 1
dance hall

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

N/A

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

N/A

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

N/A

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

Arena- og event chef Eva Richter
Tlf.: +46-44-28 02 82, Mobile: +46-708-28 02 76
eva@kristianstad.nu

Tabel 2.19 Malmö Arena
Anlægsnavn:

Malmö Arena
Arenagatan 15, 215 32 Malmö

Anlægsejer:

Percy Nilsson

Driftsherre:

Parkfast Arena AB

Opførelsespris:

840 mio. SEK

39

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

2009:
•
•
•
2010:
•
•
2011:
•
•
•
•

Malmö Indoor Gala (atletik)
Super cross m. freestyle,
International ishockey
SM-finale i håndbold (kvinder og herrer)
NHL-ishockey
VM i håndbold
SM-finale i floorball (kvinder og herre)
72 loger (60 stk. 27 - 40 m², 12 stk. 70 m²).
1.200 VIP-tilskuere

Total restaurationskapacitet:

3.270 restaurant- og barpladser

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

Alle de nødvendige tv- og pressefaciliteter er installeret
efter behov

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

Lokaler med plads til alt fra 50 til 300 personer for
konferencer

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

Maks. 80 x 40 meter; ishockey, håndbold, tennis,
floorball, atletik (ikke en 200 meters bane).

Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Træningshal

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

4.000 faste p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

2.800 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

Hotel vil blive opført snart
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Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

VD Karin Mårtensson
Karin.martensson@malmoarena.com

Tabel 2.20 o2 World, Hamburg

Anlægsnavn:

O2 World, Anschutz Entertainment Group Arena
Hamburg GmbH
Sylvesterallee 10
225 25 Hamburg

Anlægsejer:

Anschutz Entertainment Group Arena Hamburg
GmbH

Driftsherre:

Anschutz Entertainment Group Arena Hamburg
GmbH

Opførelsespris:

€ 83 mio.

Erfaring med større internationale idrætsevents:
• Events i 2009:
• Events i 2010:
• Events i 2011:

2009:
•
2010:
•
2011:
•

VIP-kapacitet:
• VIP-lounges:
• VIP-lounges – til i alt antal
VIP-tilskuere:
• VIP-lounges - spisepladser:

•
•
•
•

62
45
42
66 VIP-lounges fra 12 til 15 gæster
1 show lounge til 48 gæster (mulighed at inddele i 2 lounges),
1 Business Club-Lounge til 56 gæster
3 Group Lounges til op til 120 gæster

Total restaurationskapacitet:

Op til 2.000 spisende gæster

Evt. tv- og pressefaciliteter (hvis
ja, hvilke tv- og presserelevante
faciliteter er installeret):

10 presserum

Øvrige disponible lokaler (til
møder, behandlere, dopingkontrol,
presse, etc.):

3 restaurants, 18 backstage-rooms

Spilleflade (anvendelighed i forhold til idrætsgrene i forhold til
internationale krav):

30 x 60; ishockey, håndbold, boksning, indendørs fodbold, basketball etc.
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Evt. øvrige haller/baner (der
f.eks. vil kunne anvendes til træning, opvarmning, bespisning
etc.):

Volksbank – Arenaen anvendes til træning for de
hjemmehørende hold..

Parkeringsforhold (antal ppladser i tilknytning til anlægget):

Op til 8.000 p-pladser

Lyskapacitet (maksimal LUX på
kampareal):

Op til 2.600 LUX

Eventuelle bygge- og moderniseringsplaner:

VIP-Anneks under konstruktion

Kontaktperson i forhold til indgåelse af aftaler om brug af faciliteten:

N/A

*Kural, René (2007). Sportens nye arenaer – feber eller forretning? Udstillings- og konferencekatalog.
** Kristianstadsbladet
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