Historik – SportEventGroup (klippet fra e-mail fra SportEventGroup)
SportEventGroup udspringer fra EnergySport som har været leverandør af sportsprodukter i mere end 20
år, herunder Assos (Switzerland), KASK, High5 Sportsnutrition blandt mange flere high-end mærker. Det
betyder, at vi i rigtig mange år har været med til landets allerstørste events som leverandør af energi og
andre produkter – altså på den anden side af afspærringerne. År tilbage besluttede EnergySports sig for at
ville på den anden side og selv være arrangør! Dette har mange synergier, og det har givet pote at have
været med i dette ”game” i mange år. Vi har megen erfaring vi drager på fra bl.a. Ironman, Sjælsø Rundt,
Aarhus - København og andre store løb i og omkring København.
Vores erfaring fra Danmark gør, at vi nu har etableret samarbejde med en af verdens allerstørste aktører
indenfor events, Lagardere Unlimited.
Her er et udpluk af deres events, som kan være med til at belyse hvilken kapacitet Velothon Copenhagen
også kan bruge i forbindelse med det kommende løb:
Wattenfall Cyclassic – 25.000 deltagere,
Sochi 2014, (bud og afvikling)
WTA Paribas Finals,
Velothon Cardiff – 15.000 deltagere (år 1),
ITU World CUP Series (Triathlon)
Hertil ejer vi rettighederne over Powerman Nordic, og har arrangeret Powerman Run I Bike I Run løb i
Danmark, Sverige, Finland og Norge i 2015. Powerman Denmark er et af vores største Run I Bike I Run
events, som næste år skal være vært for Europamesterskaberne – det bliver stort, projektet er ambitiøst og
planlægning er i fuld gang.
Powerman er en international serie af løb, som blandet andet har deres egen serie af løb, som munder ud i
final i Schweitz med Verdensmesterskaberne, som Powerman Nordic også er del af.
Et af de to ansigter fra SportEventGroup som I vil møde er Anders Nygaard er sponsor- og partneransvarlig.
Han har mange års erfaring fra sportsverdenen og er nu med til at pleje og finde de helt rigtige partnere til
SportEventGroups events. Anders rolle er afgørende for at deltagere, partenere og sponsorer får det fulde
ud af hver event, og får en uforglemmelig oplevelse. Anden manden, Nynne Mortensen kommer med en
baggrund fra Kulturministeriet og har efterfølgende boet og arbejdet i Singapore med events og
sportspolitik. Med en aktiv profil, forstår hun også at bruge egen interesse for sporten i jobbet - for at give
danskerne de bedste sportsoplevelser.

