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Bilag 1a – uddybende beskrivelse 
 
Copenhagen Winter Games 2017 
Erhvervs- og vækstudvalget har d. 21. marts 2017 godkendt en ansøgning fra Copen-
hagen Winter Games APS (CWG), der søgte om 2 mio. kr. til gennemførelse af Co-
penhagen Winter Games 2017 – Dobbelt World Cup og OL Kvalificeringsrunde i di-
sciplinen Big Air, snowboard og ski. 
 
Efterfølgende blev ansøgningen trukket da Dansk Skiforbund ikke ønskede at medvir-
ke i det daværende set-up. Firmaet Copenhagen Winter Games Aps (under stiftelse) 
ansøger nu i samarbejde med Amager Bakke Sport Events Aps (under stiftelse) om 2 
mio. kr. til gennemførelse af Copenhagen Winter Games 2017 – Dobbelt World Cup 
og OL Kvalificeringsrunde i disciplinen Big Air, snowboard og ski (bilag 1). 
 
Amager Bakke Sport Events Aps er ny som medansøger, og der søges nu udelukkende 
om midler til afholdelse af selve Copenhagen Winter Games 2017. I det oprindelige 
budget var der bl.a. også afsat midler til booking af internationale/nationale musikere 
under arrangementet mv. Den samlede projektbudget for nærværende ansøgning er på 
ca. 8,7 mio. kr. 
 
Dansk Skiforbund og Københavns Kommune bakker nu fuldt op om projektet, men 
har endnu ikke angivet konkret beløb for medfinansieringen. CWG oplyser, at Sport 
Event Denmark også umiddelbart er positive og bliver ansøgt om midler. Der er alle-
rede indgået aftale med DR om TV rettigheder, og flere sponsorer har også allerede 
vist stor interesse. 
 
Ifølge Wonderful Copenhagen forventes arrangementet at kunne medføre en turisme-
økonomisk omsætning på ca. 23 mio. kr. via atleter, trænere, tilskuere mv. Dertil 
kommer brandingværdien som et værtsskab for Copenhagen Winter Games vil tilføre 
Greater Copenhagen. 
 
Øvrig finansiering 
I vedlagte budget (bilag 1) indgår offentlige tilskud på i alt 5 mio. kr.: 

• Region Hovedstaden: 2 mio. kr. 
• Københavns Kommune: 700.000 kr. 
• Sport Event Denmark: 1 mio. kr. 
• Wonderful Copenhagen: 1,3 mio. kr. 

Københavns Kommune har bekræftet et tilskud på 500.000 kr. Copenhagen Winter 
Games arbejder pt. på et tilskud på yderligere 200.000 kr. Wonderful Copenhagen har 
bekræftet tilskuddet på 1,3 mio. kr. Sport Event Denmark behandler ansøgning om til-
skud d. 22. juni 2017. 

 



 

Ansøgers risikovurdering 
Ansøgningen indeholder en detaljeret risikovurdering (bilag 1) for afholdelse af Co-
penhagen Winter Games. Det fremgår bl.a. af risikovurderingen, at eventen er af-
hængig af offentlig støtte på 5 mio. kr., heraf 2 mio. kr. fra Region Hovedstaden. 
 
Det fremgår også af risikovurderingen, at eventen planlægges afviklet i B&W haller-
ne, og at CWG vurderer at besidde de relevante kompetencer for afviklingen. Admini-
strationen har bedt CWG om at sikre sig, at der ved afviklingen i B&W hallerne ikke 
kommer uforudsete udgifter til ombygning mv. 
 
Administrationens vurdering 
Den samlede vurdering er, at ansøgningen opfylder kriterierne for at opnå støtte fra 
puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Konkret vurderes det bl.a., at 
projektet skaber en fornuftig turismeøkonomiskomsætning, og at der vil blive bygget 
en samlet juridisk ansvarlig organisation op omkring afviklingen af projektet i en end-
nu stærkere organisering. 
 
Administrationen vurderer samlet, at de samfundsøkonomiske gevinster ved Copen-
hagen Winter Games, mediedækningen og den mulige inddragelse af borgerne i regio-
nen gennem borgerrettede skisportsaktiviteter bevirker, at eventen spiller ind til den 
overordnede vision om hovedstadsregionen som en grøn og innovativ metropol med 
høj vækst og livskvalitet. 
 
Administrationen anbefaler, at eventen modtager medfinansiering fra Region Hoved-
staden, og at medfinansieringen sker under forudsætning af, at de øvrige offentlige 
parter Københavns Kommune, Sport Event Denmark samt Wonderful Copenhagen 
også medfinansierer projektet. 
 
Bevillingsvilkår 
Såfremt der bevilges medfinansiering vil følgende bl.a. være gældende for eventen, 
som indskrives i bevillingsaftalen: 

• I bevillingsaftalen vil det fremgå, at regionens medfinansiering må anvendes 
til de budgetterede udgiftsposter vedrørende marketing, tvproduktion, PR-
materiale samt udgifter til sikkerhed og frivillige. 
 

• Tilsagn om regional medfinansiering fra Region Hovedstaden sker under for-
udsætning af, at Region Hovedstaden ikke hæfter i tilfælde af et evt. budget-
underskud, og at Region Hovedstadens risiko er begrænset til det bevilgede 
støttebeløb. 
 

• Såfremt der ikke tilvejebringes nok finansiering til at afholde eventen, vil re-
gionens støtte tilbageføres til puljen. 
  

• Ansøgninger om supplerende tilskud kan ikke forventes imødekommet i til-
fælde af, at budgetforudsætningerne viser sig ikke at holde, og Region Hoved-
staden har ikke påtaget sig et økonomisk ansvar for afholdelse af eventen. 
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• Regionens medfinansiering må ikke anvendes til andre formål eller aktiviteter 
som beskrevet i den pågældende bevillingsaftale uden forudgående aftale. 
 

• Det er en forudsætning for regionens støtte, at et eventuelt overskud i henhold 
til det afsluttende regnskab tilbagebetales til regionen forholdsmæssigt i for-
hold til regionstilskuddets andel af den samlede ydede støtte. 

 
 

  

   Side 3 

 


