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Bilag: medfinansiering af VM i Ishockey under puljen til store, internationale 

kultur- og sportsevents 

 

Region Hovedstaden har i august 2014 modtaget en ansøgning på 5 mio. kr. fra Dan-

marks Ishockey Union om medfinansiering af VM i Ishockey 2018. 

 

Den administrative behandling af ansøgningen har afventet regionsrådets godkendelse 

af kriterierne for tildeling af støtte til store internationale kultur- og sportsevents og 

udarbejdelse af et eventvurderingsværktøj.  

 

Sagsfremstilling 

På det Internationale Ishockeyforbunds verdenskongres d. 23. maj 2014, vandt DIU’s 

bud på afholdelse af VM i 2018. Ishockey VM bliver afholdt årligt og er et af verdens 

største sportsevents. Når VM kommer til Danmark i 2018, vil det være det største 

sportsarrangement nogensinde i Danmark. 

 

Lidt over halvdelen af i alt 64 kampe vil blive spillet i Royal Arena, den kommende 

multihal i Ørestaden, herunder de to semifinaler og finalen. De øvrige kampe spilles i 

Jyske Bank BOXEN i Herning.  

 

Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen vurderer, at der vil blive solgt min. 

300.000 billetter, og at København og Herning samlet vil få besøg af mindst 10.000 

udenlandske tilskuere. Det forventes, at VM-arrangementet vil kunne skabe uden-

landsk turismeomsætning i Danmark på op til 100 mio. kr. (samfundsøkonomisk ef-

fekt). Eventen vil desuden få massiv international tv-dækning og opmærksomhed. 

Udover selve afholdelsen af VM-slutrunden, så fremgår det af ansøgningen fra DIU, at 

man vil benytte VM til at synliggøre ishockeysporten i Danmark, særligt gennem den 

succes som dansk ishockey har haft på verdensplan de sidste 10 år. Dette for at styrke 

rekrutteringsgrundlaget til sporten: 

 

1.  DIU vil benytte VM i København som platform til at markedsføre skøjtehal-

ler over for de mange kommuner i Hovedstadsregionen, der ikke råder over en 

skøjtehal og dermed ikke at tilbyde issport (fx ishockey, offentlig skøjteløb og 

kunstskøjte) til kommunens borgere.  



   Side 2  

 

2. DIU vil under VM inddrage borgerne i eventen ved at oprette fanzoner (rulle-

skøjtebaner, opvisning mm.) i umiddelbar nærhed til multihallen, men også 

rundt omkring i regionen. 

 

Finansiering  

Det samlede budget for VM i Ishockey 2018 har et samlet udgiftsbudget på 97 mio. 

kr. Udgifterne skal finansieres efter følgende plan: 

 
Finansieringsplan 

  

Finansieringsplanen opererer med en indtægtsbuffer på ca. 7,7 mio. kr., hvilket bevir-

ker, at man inden for rammerne af budgettet kan tåle et billetsalg, der er 5-10 % lavere 

end forventet. 

 

Endvidere stiller sportsmarketingsvirksomheden Infront Sports & Media en under-

skudsgaranti på 1,5 mio. €. 

Billetsalg 70 mio. kr. 

Sponsorater 5 mio. kr. 

Sport Event Denmark 10 mio. kr.  

Herning Kommune 10 mio. kr. 

Københavns Kommune 5 mio. kr.  

Region Hovedstaden 5 mio. kr. 

I alt 105 mio. kr.  


