
Event-organisationens navn: 
Udfyldt den: 
Udfyldt af: 

1.1 Dansk event-titel:
1.2 Engelsk event-titel:
1.3 Afviklingsby(er):
1.4 Arena(er):
1.5 Dato(er):

1.6 Hjemmeside (dansk):

2.1 Antal danske aktive/deltagere, ledere/trænere, officials/dommere m.v:
2.1.1 Antal overnatninger i gennemsnit for ovenstående gruppe: overnatninger i gns.

2.2 Benyttet indkvarteringsform for ovenstående (fordel 100 % på de forskellige indkvarteringsformer):
 Hotel %
 Vandrehjem %
 Camping %
 Feriecenter %
 Feriehus %
 Anden indkvartering %

Fordel venligst alle 100%
2.3 Antal udenlandske aktive/deltagere, ledere/trænere, officials/dommere m.v:
2.3.1 Antal overnatninger i gennemsnit for ovenstående gruppe: overnatninger i gns.

2.4 Benyttet indkvarteringsform for ovenstående (fordel 100% på de forskellige indkvarteringsformer):
Hotel %
Vandrehjem %
Camping %
Feriecenter %
Feriehus %

1. GENEREL INFORMATION

2. OVERNATNINGSDATA  AKTØRER



Anden indkvartering %
Fordel venligst alle 100%

3.1 Antal lokale/regionale danske tilskuere i alt til eventen (hjemmeboende under eventen):

3.2 Antal danske tilskuere, som forventes at overnatte i forbindelse med eventen:
3.2.1 Antal overnatninger i gennemsnit for danske overnattende turister overnatninger i gns.

3.3 Benyttet indkvarteringsform for ovenstående (fordel 100% på de forskellige indkvarteringsformer):
 Hotel %
 Vandrehjem %
 Camping %
 Feriecenter %
 Feriehus %
 Anden indkvartering %

Fordel venligst alle 100%

4.1 Antal udenlandske tilskuere i alt:
4.1.1 Antal overnatninger i gennemsnit for udenlandske turister: overnatninger i gns.

4.2 Benyttet indkvarteringsform for ovenstående (fordel 100% på de forskellige indkvarteringsformer):
 Hotel %
 Vandrehjem %
 Camping %
 Feriecenter %
 Feriehus %
 Anden indkvartering %

Fordel venligst alle 100%

5.1 Antal frivillige hjælpere i alt:
5.2 Antal timer brugt i snit pr. frivillig: timer

3. OVERNATNINGSDATA  DANSKE TURISTER

4. OVERNATNINGSDATA  UDENLANDSKE TURISTER

5. FRIVILLIGE

6. BILLETSALG



6.1 Angiv hvor mange billetter, der blev solgt til eventen:
6.2 Angiv hvor stor en andel det udenlandske billetsalg udgjorde: %

7.1 Samlet budgetsum for eventen: kroner
7.2 Blev der givet kontant tilskud af SEDK? (angiv ja eller nej)
7.2.1  Hvis ja,. angiv hvor stor en del af beløbet følgende udgjorde:

Hvervetilskud: kroner
Gennemførselstilskud: kroner
Underskudsgaranti: kroner

Totalt SEDK tilskud (udfyldes automatisk): kroner

7.3 Angiv samlet økonomisk tilskud fra kommunen: kroner
7.4 Angiv eventuel anden offentlig støtte                                                                                                                                                          : kroner

Total værdi af offentlig støtte (udfyldes automatisk): kroner

7.5 Angiv anslået værdi af anden offentlig støtte (fx værdi af arenaleje, afspærring etc.)
Fordel venligst det estimerede beløb ud på følgende:

Arenaleje: kroner
Afspærring: kroner
Citydressing: kroner
Andet, angiv hvilket                                                                                                                                                                                                      kroner

Total værdi af ikke-økonomisk støtte (udfyldes automatisk): kroner

8.1 Var der nyhedsdækning på nationale TV-medier? (angiv ja eller nej)
8.2 Var der TV-transmission på nationalt TV? (angiv ja eller nej)

Hvis ja,  på hvor mange kanaler? kanaler
Hvor mange timer ca.? (vælg fra listen)

8.3 Var der international dækning af eventen

7. ØKONOMI

0

0

8. MEDIEDÆKNING

0



TV-transmission
Nyhedsdækning på TV
Mediedækning/ Trykte medier
Mediedækning/ Online medier
Dækning på SO-ME medier
Eventhjemmeside med sprogversionering (udover dansk)

9.1 Antal lokale/regionale danske pressefolk i alt til eventen (hjemmeboende under eventen):

9.2 Antal danske pressefolk, som forventes at overnatte i forbindelse med eventen:
9.2.1 Antal overnatninger i gns. for overnattende dansk presse: overnatninger i gns.

9.3 Benyttet indkvarteringsform for ovenstående (fordel 100% på de forskellige indkvarteringsformer)
 Hotel %
 Vandrehjem %
 Camping %
 Feriecenter %
 Feriehus %
 Anden indkvartering %

Fordel venligst alle 100%

9.4 Antal udenlandske pressefolk til eventen:
9.4.1 Antal overnatninger i gennemsnit for ovenstående gruppe: overnatninger i gns.

9.5 Benyttet indkvarteringsform for ovenstående (fordel 100% på de forskellige indkvarteringsformer)
Hotel %
Vandrehjem %
Camping %
Feriecenter %
Feriehus %
Anden indkvartering %

Fordel venligst alle 100%

10.1 Var der arrangeret sideevents i forbindelse med eventen? (angiv ja eller nej)

9. OVERNATNINGSDATA PRESSEFOLK

10. SIDEEVENTS



Hvis ja,  hvor mange personer deltog? Angiv estimeret deltagerantal

11.1 Øvrige kommentater kan anføres i feltet til højre:

11. KOMMENTARER


