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Corona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Påbud fra den danske 
regering om antal personer, 
der må opholde sig i 
arenaen, kan få indflydelse 
på antal deltagere og 
dertilhørende trænere mv. 
og publikum der må lukkes 
ind. Dermed kan billetsalget 
reduceres ift. oprindeligt 
budget 

 

Stor Mellem 

Løbende orientering om 
restriktioner og anbefalinger fra 
regeringen og andre relevante 
myndigheder  
 
Kontakt til Ticketmaster ift. evt. 
tilbagerulning af billet/refundering 
osv.  

 

• Forsamlingspåbuddet kan 
ligeledes medføre behov 
for omstrukturering af de 
fysiske rammer i form af fx 
zoneinddeling, hvilket kan 
medføre øgede udgifter til 
vagter og opbygning  
 

Stor Mellem 

 
Løbende orientering om 
restriktioner og anbefalinger fra 
regeringen og andre relevante 
myndigheder  
 
Så vidt muligt forudgående 
planlægning så aftaler kan træffes 
på de bedste (økonomiske) vilkår, 
samt løbende vurdering af budget 
og hvordan dette kan tilpasse ift. 
øget behov 
 

 

• Corona-forholdsregler om 
adfærd og smittereducering 
kan betyde øgede udgifter 
til sprit, masker og ekstra 
rengøring 

 
 

Mellem Stor 

 
Løbende orientering om 
restriktioner og anbefalinger fra 
regeringen og andre relevante 
myndigheder  
 
Der overvejes løbende scenarier og 
budgetberegninger, der tager højde 
for udgifter hertil, så 
konsekvenserne tydeliggøres og 
kan drøftes med partnerne  

 

• Grundet øget 
opmærksomhed og risiko, 
har alle forsikringsselskaber 
lukket for muligheden for at 
forsikre sig imod denne 
epidemi og deraf afledte 
økonomiske konsekvenser - 

Mellem Mellem 

 
Der sikres løbende opmærksomhed 
på budgettet ift. behov opstået på 
baggrund af restriktioner og 
anbefalinger fra myndighederne 
 
 
 



Det betyder at vi ikke kan 
indhente en event-
cancellation forsikring, og 
dermed ikke være 
garanteret samme 
økonomiske støtte, skulle 
der ske uforudsete 
hændelser grundet corona  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Terrortrussel 

 
Der har hidtil ikke været 
tilfælde af terrorhandlinger 
eller trusler under store 
gymnastikmesterskaber. Skulle 
der opstå et forhøjet 
risikoniveau kan det have både 
praktiske og økonomiske 
konsekvenser. 

  
 
 
 
 
 
Mellem 

  
 
 
 
 
 
Lav 

 
Vi er opmærksomme på om der fra 
myndigheders side sker 
udmeldinger om 
terrortrusselsniveau, der kan have 
indvirkning på eventen 
  

Hotelpakker 

 
Køb af hotelpakker udgør en 
stor indtægtskilde i budgettet 
(3.929.750 kr.) – og derfor er 
det afgørende at vi får den 
indtægt hjem fra 
delegationerne.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lav 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lav 

 
Aftaler er indgået med hoteller. 
Vi følgende løbende situationen og 
udmeldinger fra forventede 
deltagerlande, så vi sikrer at kunne 
benytte cancellation-muligheden 
inden for afmeldingsfristen.  
 
Der kommunikeres grundigt ud 
omkring vores hoteltilbud og alle 
de fordele der er, så vores udbud 
bliver det fortrukne valg. 
Derudover har vi booket de hoteller 
som ligger i den mest fordelagtige 
afstand.  Hvad angår salg af 
hotelpakker har vi erfaringer fra 
tidligere events, herunder salg til 
VM i Trampolin. Derved er vi 
kommet frem til vores mest 
realistiske bud på, hvordan antallet 
og dermed forventet indtægt heraf 
kan se ud i 2021 



 

 

Teltopbygning 

For at kunne afvikle 
mesterskabet på et gymnastisk 
forsvarligt plan, skal der 
opbygges et midlertidigt telt til 
trænings- og 
opvarmningsfaciliter som en 
tilføjelse til Ballerup Super 
Arena. Dette kræver plads 
udenfor op ad areanen, samt 
opmærksomhed på at der ikke 
opstår ekstreme vejrforhold  
 
 
 

Lav Lav 

  
Der er tæt dialog med Ballerup 
Super Arena om de nødvendige 
tilpasninger af udendørs faciliteter 
til at kunne opsætte telt. Der gøres 
desuden brug af teltudbyder med 
solid erfaring og materialekvalitet 
ift. vejrmæssige forhold 
 


