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 Projekt 

Titel: EM TeamGym 2021 

Samlet budget (kr.): 10.515.179 

Regionale udviklings-midler fra Region Hovedstaden (kr.): 1.000.000 kr 

Øvrig finansiering (fordelt på partnere): 1.000.000 kr fra Sport Event Denmark, 1.000.000 kr fra Ballerup 

Kommune, i alt 2.000.000 kr. 

Projektperiode Start: 30.11.2017  - Slut: 01.06.2021 

 
Oplysninger om lead-partner (projektholder) 

Stamoplysninger 

- Navn: GymDanmark  

- Adresse: Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

- Tlf.: 43 26 26 01 

- CVR: 20916818 

- Juridisk status: Organisation 

 
 Tegningsberettiget 

- Navn og titel: Ditte Okholm-Naut, Direktør for GymDanmark  

- Adresse: Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

- Tlf.: 43 26 26 01 

- E-mail: don@gymdanmark.dk 

Kontaktperson 

 
- Navn og titel: Ditte Okholm-Naut, Direktør for GymDanmark 

- Adresse: Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

- Tlf.: 40 76 40 47 

- E-mail: don@gymdanmark.dk 

 

Oplysninger om partnere i projektet 

Partner 1 (rettighedshaver) 

Navn: European Gymnastics 

Adresse: Avenue de la Gare 12 1003 Lausanne 

CVR: - 

 

Partner 2 

Navn: Ballerup Kommune, Ballerup Super Arena 

Adresse: Ballerup Idrætsby 4, 2750 Ballerup 

CVR: 25156609 
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Partner 3 

Navn: Sport Event Denmark 

Adresse: Idrættens hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

CVR: 31100747 

 

Liste over øvrige deltagere i projektet 

Udover de angivne partnere, er der også samarbejde med efterskoler, skole-samarbejde og en 

redskabssponsor. 

----- 

Kort opsummerende info om eventen. 

EM TeamGym skulle være afholdt i uge 42, 2020, men corona-krisen umuliggjorde denne dato. EM TeamGym 

afholdes derfor 14.-17. april 2021. 

Fakta om EM i TeamGym 2021 

• EM i TeamGym foregår samlet i en uge, men med konkurrencer i fire dage 

• Der afvikles både junior (pige, dreng, mix) og senior (mænd, kvinder og mix) og Danmark stiller med 

landshold i alle rækker – dvs. 6 landshold 

• Sportslig målsætningen for Danmark er medaljer i alle rækker 

• Danmark, Island og Sverige er dominerende nationer, men andre nationer har de sidste år udviklet 

sig meget. Der deltager i gennemsnit omkring 700 deltagere fra 14 nationer 

• Danmark er forsvarende Europamestre for herrer i 2010, 2012, 2014 og 2016 

• EM arrangeres af Danmarks Gymnastik Forbund (GymDanmark) i et trekløver samarbejde med Sport 

Event Denmark og Ballerup Kommune 

• Europamesterskabet i TeamGym rangerer som det højeste indenfor disciplinen, idet der pt. ikke 

afholdes VM. Rettighedshaverne er European Gymnastics (EG) som via 50 medlemslande, 

repræsenterer mere end 10 mio. gymnaster i Europa. EM i TeamGym afholdes hvert andet år – senest 

i 2018 i Portugal.  

 

Beskrivelse af projektet ud fra de opstillede tildelingskriterier  

1. Bidrage til den Regionale Udvikling 

Der lægges vægt på, at initiativet bidrager til den regionale udvikling. Herunder hvordan initiativet bidrager til 

et mangfoldigt og varieret kulturtilbud til Hovedstadens borgere.  

 

For regionens borgere vil EM TeamGym blive et spændende internationalt event tilbud, og selve 

eventafviklingen såvel som den megen mediebevågenhed og aktivitet i gadebilledet i tiden op til, kan 

forventes at have flere positive følgevirkninger. Dels forventes der en øget opmærksomhed på - og interesse 

for - gymnastikken, der kan skabe motivation for fortsat bevægelse blandt børn og unge og således en 

styrkelse af deres sundhed. Dels kan den øgede tilstrømning af både turister og danskere, hvoraf 

størstedelen kommer over flere dage, forventes at skabe aktivitet i såvel Ballerup som omkringliggende byer 
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og i hovedstaden, til gavn for det lokale erhvervsliv. Dette understøttes af den aktivering, der er planlagt i 

samarbejde med Ballerup Kommune, herunder foreningslivet. 

 

Ambitionerne for EM rækker ind i en styrkelse af lokalmiljøet i Ballerup og deraf afledt hele regionen. Således 

bidrager eventen til at rette fokus på nye muligheder for at benytte en god eksisterende Ballerup Super 

Arena til også andre idrætsdiscipliner end de hidtil sete, og dermed styrke eventsamarbejdet med Ballerup 

kommune. 

 

2. Tilskuddet er nødvendigt  

Der lægges vægt på, at Region Hovedstadens tilskud til initiativet er nødvendigt. 

Det samlede udgiftsbudget for EM i TeamGym 2021 beløber sig dags dato til 10,5 mio. kr. og 

indtægtsbudgettet til 8,5 mio. kr. Dette giver en manko på 2 mio. kr. hvilket skyldes to corona-relaterede 

hovedposter.  

1. En stigning i projektlederudgifterne på grund af udsættelsen af eventen fra oktober 2020 til april 

2021. 

2. Usikkerheden om billetindtægterne, idet vi ikke ved, hvor mange tilskuere der må lukkes ind i 

Ballerup Super Arena.  

En økonomisk håndsrækning i form af en konvertering af de 1 mio. kr. fra VM til EM, vil således have en 

betydelig indvirkning på den fortsatte succesfulde gennemførelse af denne event på dansk jord.   

 

3. Kapacitetsudnyttelse  

Der lægges vægt på, at eksisterende ressourcer, kompetencer og faciliteter mv. anvendes bedst muligt. 

Via eventpartnerne Ballerup Kommune/Ballerup Super Arena trækkes der på en mangeårig erfaring med 

vellykket udnyttelse af Ballerup Super Arena og de omkringliggende faciliteter, ligesom samarbejdet med 

Sport Event Denmark også byder på solide erfaringer i at afvikle events med optimal kapacitetsudnyttelse. 

Eventet drives således i løbende sparring med partnerne, hvilket tilsammen udmønter sig i en stærk pulje af 

inhouse kompetencer. Med eventen åbnes perspektivet desuden for brugen af Ballerup Super Arena, og viser 

at en cykelfacilitet også kan bruges til internationale events inden for andre idrætter. 

 

4. Bredt partnerskab  

Der lægges vægt, på at initiativet gennemføres af et bredt partnerskab.  

Vi er et bredt partnerskab omkring eventen; Sport Event Denmark, Ballerup Kommune/Ballerup Super Arena 

og Danmarks Gymnastik Forbund. Alle tre organisationer har stor erfaring med events, som vi har fået 

gennem forskellige typer af events og arrangementer. Vores forskellige tilgange til eventen styrker hele 

forløbet, da vi har et solidt og stærkt fundament hver især. Danmarks Gymnastik Forbund og Sport Event 

Denmark har en række gymnastik events på CV’et og har bevist at vi kan skabe store succesfulde events med 

stor tilskuerinteresse, udvikle kompetencer hos de frivillige, inddrage foreningslivet og ikke mindst få skabt 

stor opmærksomhed i byens rum og for byens borgere. Med partnerskabet har vi en stor berøringsflade som 

kan give en bred markedsføring og få etableret samarbejder med relevante sponsorer og partnere, men også 

få skabt indgange i det kommunale regi, således at sideevents får liv og mulighed for at udvikle sig.  
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5. Nyskabende  

Der lægges vægt på at initiativet er nyskabende og har en høj nyhedsværdi.  

TeamGym er en sportsgren i stor udvikling og udbredelse internationalt – en udvikling Danmark har og 

ønsker at være en del af og tage et ansvar for. 

I Europa er TeamGym meget udbredt i Danmark, Island og Sverige, som også er de dominerende nationer. 

Med en ambition om at gøre TeamGym attraktiv for mere end blot Europa, bliver dette EM det første åbne 

mesterskab med deltagelse fra andre verdensdele. Dette er aftalt mellem EG, FIG (det internationale 

gymnastikforbund) og de danske værter med henblik på at udbrede disciplinen, så den fremadrettet kan 

blive VM-disciplin.  

 

Mediernes interesse er steget i takt med, at Danmarksmesterskaberne tiltrækker titusindvis af 

gymnastikglade danskere, når de danske konkurrencer afvikles henover foråret. Derfor har GymDanmark og 

DR, med midler fra Idrættens Medieudvalg, haft et tæt og gunstigt samarbejde de seneste år. Samarbejdet er 

kulmineret med både direkte TV-transmissioner og streaminger til glæde for et stadigt voksende publikum. 

I Ballerup Super Arena forventes og arbejdes der med udsolgte finaledage. Det giver gode tv-billeder og der 

er også forventning om en god tv-dækning både i Danmark og Europa. EM i TeamGym er siden 2012 blevet 

vist på dansk tv. Således forventes DR igen at vise minimum de to finaledage.  

Internationalt er der sket en god udvikling i interessen for TeamGym. Tidligere blev eventen kun streamet 

internationalt, men der ligger nu krav fra EG om tv-produktion, og denne forventes afsat til et stadig stigende 

antal lande også i lyset af bestræbelserne på at få et VM i disciplinen.  

 

6. Regionens støtte kan maximalt udgøre 25% det samlede budget  

Udfyldes i budgetskabelonen.  

Budget er vedhæftet 

7. Der skal som minimum søges for 500.000 kroner  

Udfyldes i budgetskabelonen 

Budget er vedhæftet. 

 

---- 

Oplysninger om projektet  

 

1. Projektresumé  

Kort opsummering af projektets formål, målgruppe, aktiviteter og forventede resultater.  

EM i TeamGym bliver en hæsblæsende gymnastikoplevelse for dedikerede frivillige, fans og gymnaster. 

TeamGym er en holdsport for mænd og kvinder, børn som voksne, hvor der konkurreres indenfor spring og 

rytme. Med en ambition om at gøre TeamGym bredt attraktiv, bliver dette EM det første åbne mesterskab 

med deltagelse udenfor Europa. Der deltager mere end 1.000 atleter, trænere, officials og pressefolk i EM 
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TeamGym. For regionens borgere vil EM TeamGym være et spændende internationalt event i et corona-

præget og derfor forventet eventfattigt 2021. Der vil være aktiviteter såsom en træningsinspirationspakke, 

skolesamarbejder og deltagelse på Ballerup Musikfestival. Der er målsætning om samlet billetsalg på 2,7 mio. 

kr. og god tv-dækning i Danmark og Europa, herunder at DR som minimum viser finaledagene.  

 

2. Projektets formål  

Beskriv hvad projektet skal opnå, og hvorfor det er vigtigt.  

Vi ønsker at sprænge rammerne for hvad holdgymnastik kan, og vil vise Ballerups borgere og andre 

storkøbenhavnere, hvad TeamGym er, kan og gør ved at integrere byliv og bevægelse. Vi anvender Ballerup 

kommunes gode sportslige rammer og innovative tilgang til kulturlivet, og publikum skal mærke 

spændingen, fascinationen og begejstringen, når konkurrencen udfolder sig. Både konkurrencen og 

aktiviteterne heromkring vil være et vigtigt bidrag til en nuancering og åbning til nye og andre 

publikumsoplevelser end de velkendte idrætsgrene. Således oplever regionens borgere et stykke idrætskultur 

med stærke danske rødder og en idræt, som flere hundrede tusinde danske børn og voksne selv dyrker i 

forskellige afarter. 

Vi vil også have TeamGym ind under huden hos de børn og unge, som får mulighed for at prøve kræfter med 

idrætten selv når vi i samarbejde med Ballerup kommune tilbyder ny inspiration til skolernes 

idrætsundervisere og til trænerne i lokale gymnastikforeninger med et lettilgængeligt undervisningsmateriale 

om TeamGym træning. TeamGym træning udfordrer og udvikler børns motorik og koordination, da der både 

arbejdes med spring og rytmisk bevægelse til musik. Da TeamGym er så mangfoldig, har alle mulighed for at 

lykkes i idrætten – hvilket er ufatteligt vigtigt for børns motivation for fortsat bevægelse og for deres 

selvværd i det hele taget. 

Med EM TeamGym har vi også ambitioner om at gøre TeamGym attraktiv for mere end blot Europa, og 

således bliver dette EM det første åbne mesterskab med deltagelse fra andre verdensdele, som omtalt under 

punkt 5. ’Nyskabende’. Med sin støtte kan Region Hovedstaden dermed være med til at udbrede det vigtige 

budskab og den stærke gymnastikkultur i såvel Danmark, som i Europa og resten af verden. 

3. Projektets målgruppe  

Beskriv projektets målgruppe.  

Vi ønsker at vise regionens borgere, hvad TeamGym er, kan og gør – både for børn, unge og voksne. Men 

ambitionerne rækker også udover de danske og europæiske landegrænser, og vi ønsker at udbrede 

kendskabet og vække begejstringen for TeamGym på tværs af kontinenter i hele verden. 

4. Hovedaktiviteter og milepæle  

Beskriv de centrale projektaktiviteter og milepæle. (Uddybende projektplan inkl. detaljeret aktivitets- og 

milepælsplan vedhæftes) 

 

TeamGym er en sportsgren i stor udvikling og udbredelse internationalt – en udvikling Danmark har og 

ønsker at være en del af og tage et ansvar for. Vi arbejder altid med events som en del af forbundet og 

involvering af eksisterende aktiviteter og tilbud tænkes ind i eventen – primært ved aktivering eller 

supplerende arrangementer.   
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GymDanmark lancerer derfor i efteråret 2020 en træningsinspirationspakke i TeamGym. Konceptet bliver 

foldet ud i og omkring EM med henblik på at flere i Danmark bliver bedre til at lave springgymnastik 

(TeamGym) eller kommer i gang hermed. 

Derudover arbejdes på et skolesamarbejde om TeamGym i Ballerup, og der er et tæt samarbejde med 

efterskoler, som vil bidrage til at understøtte udviklingen og udbredelsen af TeamGym på efterskolerne.  

Af andre tiltag kan nævnes deltagelse på Ballerup Musikfestival, ligesom der arbejdes med fanzone og 

aktiviteter under EM.  

 

Se vedhæftet projektplan over hovedaktiviteter. 

 

5. Effektkæde. Beskriv på et overordnet niveau projektets output, hovedaktiviteter og forventede effekter. 

(Udfyld obligatorisk bilag med uddybning af effektkæder)  

Se vedhæftet bilag om effektkæder. 

6. Kommunikation  

Beskriv på et overordnet niveau, hvordan projektets erfaringer og resultater tænkes kommunikeret. 

Kommunikationsplan med målgruppe og medier er udarbejdet, og kan fremsendes hvis ønsket. 

Kommunikationsplanen tilpasses løbende under hensyntagen til corona situationen.  

 

7. Evaluering  

Beskriv på et overordnet niveau, hvordan projektet tænkes evalueret. (Plan for evaluering indsendes senest 

3 måneder efter projekttilsagn)  

Se vedhæftet evalueringsskema fra samarbejdspartner Sport Event Denmark.  

 

8. Projektets organisering  

Beskriv de forskellige samarbejdspartneres rolle i projektet. 

Ballerup Super Arena/Ballerup Kommune lægger lokation og sportsfaciliteter til, samt indgår i løbende 

sparring og i styregruppe. 

Sport Event Denmark bistår i tæt sparring om eventudvikling, indgår i styregruppe. 

Begge partnere yder desuden økonomisk støtte til eventen, på hver 1 mio. kr.  

 

 


