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Bilag 4a – uddybende beskrivelse 
 
VM Herrehåndbold 2019 
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Dansk Håndbold Forbund, der 
søger 5 mio. kr. til afvikling af VM i Herrehåndbold 2019 i Royal Arena (bilag 4). 
VM i Herrehåndbold afholdes d. 11. – 27. januar 2019 med forbehold for mindre æn-
dring af tidsperioden afhængig af den endelige spilleplan. 
 
Dansk Håndbold Forbund deler sammen med det Tyske Håndbold Forbund værtsska-
bet for VM i Herrehåndbold 2019, dvs. at flere af kampene skal spilles i Tyskland. 
Dansk Håndbold Forbund har endvidere planlagt, at flere kampe i Danmark skal spil-
les i Herning. Som det ser ud pt., er det kun Danmarks åbningskamp og placerings-
kampene fra nr. 13-24, der spilles i Royal Arena. Finalen og bronzekampen spilles i 
Herning, og semifinalen spilles i Tyskland. 
 
Det samlede budget for afholdelsen i Danmark er 76,4 mio. kr. Dansk Håndbold For-
bund forventer et overskud på mere end 32 mio. kr., som de vil båndlægge i en for-
ening til at styrke og udvikle breddehåndbolden i Danmark. 
 
Dansk Håndbold Forbund søger regionen om midler ud fra ønsket om at være til stede 
i København på samme vilkår, som hvis eventen blev afviklet i en anden region. Prin-
cipperne er omkostningsfri facilitetsleje samt tilskud til evt. ekstra udgifter ved afhol-
delse i København som værtsby. Jf. ansøgningen skal det ansøgte beløb dække facili-
tetsleje af Royal Arena på kr. 7.500.000 samt forøgede omkostninger på ca. kr. 
950.000 i form af ophold, forplejning mm. ved at gennemføre eventen i København 
sammenlignet med øvrige steder i Danmark. Derudover forventer Dansk Håndbold 
Forbund, at opleve manglende indtægter på ca. kr. 3.050.000 i form af billetter og salg 
af hospitality ved at gennemføre en af Danmarks kampe i Royal Arena. 
 
Det er vurderingen, at VM i Herrehåndbold 2019 via spillere, trænere, dommere m.fl. 
og tilskuere vil medføre en turismeøkonomisk omsætning på ca. 22 mio. kr. Vurderin-
gen er foretaget af Wonderful Copenhagen. 
 
Ansøgers risikovurdering 
Ansøgers risikovurdering (bilag 4) har fokus på, om faciliteten udsættes for noget, der 
forhindrer afholdelse af eventen, samt generel trusselsvurdering fx i forhold til terror. 
Dansk Håndbold Forbund tegner en aflysningsforsikring, og vil samtidig samarbejde 
med Rigspolitiet mhp. at vurdere risikoen for fx terror og agere herefter. Dansk Hånd-
bold Forbund forventer ikke særlige risici forbundet med indtægter for billetsalg gene-
relt, da der erfaringsmæssigt er stor interesse for kampene. 
 
I ansøgers budget indgår offentlige tilskud på i alt 22,5 mio. kr. med et forventet over-
skud på mere end 32 mio. kr. Dansk Håndbold Forbund har bl.a. også søgt Køben-
havns Kommune om et beløb på 6,5 mio. kr. Københavns Kommune har ikke taget 
stilling til det konkrete beløb, men vil i forbindelse med budgetforhandlingerne om 

 



budget 2018 afsætte midler til det, hvis der kan indgås en tilfredsstillende aftale med 
Dansk Håndbold Forbund. Der er i øvrigt budgetteret med medfinansiering fra Her-
ning Kommune på 9 mio. kr. og Sport Event Denmark på 2 mio. kr. Sport Event 
Denmark har endnu ikke behandlet ansøgningen fra Håndboldforbundet, og er pt. af-
ventende. 
 
Administrationens vurdering 
Eventen vil bidrage til mere vækst i hovedstadsregionen via turismeomsætning og kan 
profilere Greater Copenhagen, som er et af kriterierne, som eventansøgninger bliver 
vurderet ud fra. Dansk Håndbold Forbund forventer imidlertid et kæmpe overskud på 
mere end 32 mio. kr. På baggrund af ansøgningen er det overskuddets størrelse, som 
ansøger forventer henholdsvis mindre eller større afhængig af, om begivenheden af-
holdes i Region Hovedstaden eller en anden region. 
 
Administrationen vurderer, at denne sportsbegivenhed er bæredygtig i sig selv, og at 
der ikke er behov for ekstra midler eller startkapital for at gennemføre den eller gå i 
gang. Et af kriterierne, som den enkelte event bliver vurderet op imod, er tilskuddets 
nødvendighed. 
 
Samtidig vurderer administrationen, at regionen ikke kan give tilskud med regionale 
udviklingsmidler til en event, hvor overskuddet bindes i en forening, der skal udbrede 
breddehåndbolden. 
 
Endelig bør regioner og kommuner principielt ikke komme ud i situationer, hvor de 
indbyrdes i Danmark skal konkurrere om at tiltrække store events ved at betale arran-
gører store summer penge for, at eventen afholdes i den enkelte region/kommune. Det 
er uhensigtsmæssig brug af offentlige midler. Vi skal gøre Greater Copenhagen attrak-
tiv i sig selv, så store events bliver afholdt her. 
 
Administrationen vil løfte denne problemstilling med indbyrdes konkurrence mellem 
regionerne, betaling af midler for at tiltrække events til den enkelte region og potentiel 
overbydning af hinanden i Danske Regioner. Det giver ikke mening, at regionerne skal 
konkurrere indbyrdes på den måde, og det er ikke god brug af offentlige midler. 
 
Administrationen anbefaler, at eventen ikke modtager medfinansiering fra Region Ho-
vedstaden. 
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