
KMD IRONMAN 70.3 EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP ELSINORE 2019 

Mod vision KMD IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP ELSINORE 2022
- Ansøgning til Region Hovedstadens udviklingspulje til store sports- og kulturevents. Udarbejdet af Helsingør Kommune med 

bidrag fra IRONMAN aug. 2018



BAGGRUND
IRONMAN er med mere end 300 sport events verden over og 1.500.000 deltagere verdens førende brand inden for 

udholdenhedssport og massedeltagelsesevents. Forankret og skabt omkring IRONMAN triatlon har koncernen i dag events indenfor 

løb med mere end 35 maratons og kortdistanceløb, nogle af verdens største motionscykelløb og mountainbikeevents.

Verdens tredjestørste af sin slags er IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore. Til mesterskabet i Helsingør dyster 3.000 

atleter om førstepræmien og adgang til mytiske verdensmesterskab på Hawaii.  

Helsingør Kommune og IRONMAN Denmark vil bruge de sidste års erfaringer fra samarbejde til at udvikle eventen, platformen og 

skabe fundamentet for et bud på verdensmesterskabet i 2022. Helsingør Kommune ansøger hermed Region Hovedstaden om 

1.000.000 kr. i gennemførelsestilskud til IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore 2019 og dermed et af Region 

Hovedstadens største internationale sportsevents i 2019. Det er en forudsætning , at der tilvejebringes ekstern finansiering for at 

afvikle KMD IRONMAN 70.3 European Championships i Helsingør i 2019.

Visionen er over de næste tre år at opbygge en IRONMAN platform, der kan vinde et bud på VM i 2022.

Det skal bl.a. ske gennem en styrket international formidling og regional forankring af eventen gennem et større samarbejde med 

klubber, foreninger og erhvervsliv koblet med en ambitiøs international kommunikationsstrategi.



STRATEGI MOD 2022

• Skabe Nordeuropas triatlonmekka med stort internationalt event med deltagere fra hele Europa og verden. 

• Skabe fundamentet for bud på IRONMAN 70.3 verdensmesterskaberne i 2022 – et af verdens største og mest prestigefyldte 

triatlonmesterskaber.

• Tiltrække sportsudøvere på verdensklasse niveau samt supermotionsister inden for løb, svømning og cykling fra hele 

verdenen.

• Skabe massiv omtale af Ironman eventen via specifikke fritids-, erhvervs- og nyhedskanaler. 

• Særlig fokus markedsføring af Ironman eventen overfor mænd og kvinder i alderen 20-50 år med høje indtægter. De er en 

væsentlig målgruppe af deltagerne i eventen.

• Skabe en event der involverer hele regionen aktivt via events i månederne op til eventen, under og efter.

• Tiltrække internationale og nationale idræts-, fritids-og livsstilsmedier til at omtale eventen – ligesom der er god mulighed for 

feature-artikler i internationale magasiner samt landsdækkende aviser, hvor segmentet hører til.

• Bidrage til at borgere i hovedstadsregionen og København der gennem et forbedret kendskab til kommunen som aktivt sted 

at være vil forbedre deres forhåndsopfattelse af kommunen (en strategisk tilflytnings-aktivitet).



VISION 2022

2019

Største 

IRONMAN 70.3 

European 

Championship 

hidtil: 

3.000 deltagere

45 % int. gæster

2020 2021 2022

3.200 deltagere

47 % int. gæster

Bud udarbejdes 

til VM

3.400 deltagere

50 % int. gæster 

IRONMAN 70.3 

World 

Championship 

Elsinore

5.000 deltagere

80 % int. gæster



MÅLSÆTNINGER

European Championship (EC) i 2019: 

• KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i 

2019, 2020, 2021

• Styrke EC platformen så den kan anvendes til VM i 2022 

• 3.000 deltagere, 40% internationale + familier

• Positionere KMD IRONMAN 70.3 European Championship 

Elsinore som et af de tre største IRONMAN 70.3 stævner i 

VERDEN

• Forløse eventens brandingpotentiale af regionen og 

Helsingør gennem en ambitiøs formidlingsstrategi 

• Forankre eventen blandt regionens forenings- og erhvervsliv

• Styrke triatlonklubberne i regionen ved medlemstilgang og 

øget interesse for klubbernes aktiviteter og sociale 

sammenhold

World Championship i 2022: 

• IRONMAN 70.3 World Championship i 2022

• 5.000 deltagere, 80% internationale + familier 



SAMARBEJDSPARTNERE

Foreninger

Erhverv                   Turisme VisitNordsjælland

Helsingør Handel

Internationale 

aktører

Dansk Triatlon 

Forbund

Continental

Private Danske virksomheder

Nationalmuseet

Fredensborg Kommune

Helsingør Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen

Sport Event Denmark

KMD

Gribskov kommune

Region Hovedstaden 

VisitDenmark

Lokale skoler og institutioner

Doublet

Helsingør Havne

Wonderful Copenhagen

Lokale Kulturinstitutioner

Lokale Erhvervsforeninger

Regionale Idrætsforeninger

Sportsmagasiner

Red Bull

Naturstyrelsen

Craft

Active

Nirvana

HOKA one one

Ventum

Roka

Enervit

Finisher Pix

Info

Der arbejdes på yderligere støtte fra 

Helsingørs hoteller for at fastholde 

IRONMAN 70.3 European 

Championships. Der forventes 

omkring kr.100.000 herfra. 

Derudover arbejdes der på at finde 

nye samarbejdspartnere fra hotel- og 

overnatningsbranchen i hele 

regionhovedstaden, grundet 

manglende overnatningskapacitet i 

Helsingør Kommune. 



DIREKTE EFFEKT

At være værtsby for KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i 2019-2021 er et vigtigt mål for et 

langsigtet strategisk arbejde i Helsingør Kommune frem mod værtskabet af verdensmesterskabet i 2022. Den direkte 

effekt frem mod VM er en større og større platform, hvor Helsingør og EC platformen gradvist udvides og udvikles til at 

kunne håndtere VM i 2022 (flere deltagere, større andel internationale deltagere, flere regionale og nationale 

samarbejder, mere målrettet international markedsføring i de kommende tre år). 

Med et allerede enestående samarbejde mellem Helsingør Kommune og IRONMAN har eventen i Helsingør potentialet 

til at tiltrække og fastholde interessen blandt de mange IRONMAN stævner i verden. De mange deltagere understreger 

i gæsteanalyser at beliggenheden og kulissen er helt unik. 

Den direkte effekt: 

• 3.000 deltagende atleter, 45% int. i 2019

• 15.000 turister (ledsagere, officials, presse)

• Turismeomsætning på op mod 20 mio. kr.

• En regional påvirkning ift. overnatning, ydelser, samarbejde med erhverv

(Der er på side 16 vedlagt en oversigt over de turismeøkonomiske effekter)



AFLEDTE EFFEKTER

Sportseventen understøtter følgende af kommunens 

visionsmål: 

• Vi skal tilbyde og profilere os på årlige 

tilbagevendende internationale events, der definerer 

kommunen og præsenterer en åben, levende by

• At skabe minimum 350 nye ordinære arbejdspladser i 

turismerelaterede erhverv som besættes af ledige i 

kommunen.

• At skabe 500.000 kommercielle turistovernatninger.

• Understøtter arbejdet med at tiltrække og fastholde 

medlemmer i tri-foreninger/klubber

• Understøtter det brede foreningsliv med bidrag til 

foreningskasserne i hele regionen

• ”Reason to go again” – forhåbentligt vender flere af 

sportsturisterne tilbage 

• Flere regionale samarbejder ift. spons, synlighed 

osv.

• International PR og synlighed for regionen



INTERNATIONAL FORANKRING

IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore er et af 

de mest prestigefyldte triatlonkonkurrencer i verden. Som 

del af den internationale koncern, IRONMAN, har eventen 

en naturlig og stærk international forankring

Deltagere, med mere end 200.000 årlige deltagere globalt 

er IRONMAN den markant stærkeste globale aktør i 

triatlonmarkedet

Klubber, gennem TriClub programmet har IRONMAN 

direkte kommunikation med mere end 5.000 globale 

triatlonklubber

Medier, gennem IRONMANs globale mediekontakter har 

eventen adgang til de mest signifikante internationale sports 

og motionsmedier.



REGIONAL FORANKRING

IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore er en af 

regionens mest markante events i 2019… 

Involvering af borgere fra hele regionen. 

Udover at eventen i sig selv tiltrækker deltagere fra hele regionen vil 

Helsingør, arrangøren og lokale klubber også arrangere småevents i 

månederne op til eventen, såsom fælles gratis cykelture, svømning i 

havnen etc. Dette for at engagere og involvere hele regionen i 

eventen og sikre det er en event der varer hele året.

Involvering af klubber og foreninger på tværs af kommuner. 

Klubber og foreninger fra hele regionen hjælper til ved eventen og får 

betaling herfor. Involvering af triatlonklubber. 

Triatlonklubber i hele regionen inviteres til at tage aktiv del af eventen 

og dermed bruge den som rekrutteringsgrundlag for klubben. 



LOKAL FORANKRING

KMD IRONMAN 70.3 European Championship involverer op 

imod 1000 officials og hjælpere fra lokalområdet samt 

regionhovedstaden i forbindelse med selve afviklingen. Og det 

er ikke kun fra idrætsspecifikke foreninger - dvs. svømme-, løbe 

og cykelklubber - men også hjælpere fra andre idrætsgrene og 

øvrige foreninger deltager i afviklingen af eventen. 

Det vil påvirke klubberne på flere planer, og vil i sidste ende 

medvirke til et bedre og stærkere foreningsliv: 

• Styrke fællesskabet i klubberne 

• Højere kvalitetsmæssige krav til træningen/trænerne/lederne

• Højere idrætsfagligt ambitionsniveau - hos den enkelte 

udøver, på holdet og på ledelsesplan 

• Dygtigere udøvere og bedre resultater 

• Økonomisk kompensation til klubberne - IRONMAN 70.3 

European Championships bidrager med mere end DKK 

400.000 til lokale foreninger som hjælper ved eventen. 



BILAG 1 

- KMD IRONMAN 70.3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP – BAG FACADEN

Udover de to verdensmesterskaber på henholdsvis IRONMAN og IRONMAN 70.3 er IRONMAN sportsligt 

organiseret i seks verdensdele: Nordamerika, Europa, Sydamerika, Asien, Mellemøsten og Oceanien, som 

alle har regionale mesterskaber, herunder IRONMAN 70.3 European Championships som Helsingør er 

værtsby for i en to årig periode (2017 og 2018). IRONMAN 70.3 European Championships er det mest 

prestigefyldte triatlonevent på distancen i Europa og tiltrækker nogle af sportens bedste professionelle 

atleter samt amatører fra hele Europa.

IRONMAN 70.3 European Championships er unikt i den forstand at alle deltagere dyster om at vinde et 

europamesterskab. De professionelle atleter konkurrerer i sagens natur om at vinde det overordnede 

Europæiske mesterskab, mens alle andre deltagere konkurrerer i køn og aldersgrupper inddelt i årgange 

af fem år.

Ved afviklingen i 2017 var det første gang at IRONMAN 70.3 European Championships blev afviklet 

udenfor Tyskland og satte deltagerrekord med mere end 2.200 deltagere hvoraf mere end 30 % var 

internationale. I år deltog 2800 deltagere hvoraf 40 % var internationale (rekorddeltagelse).



Risikovurdering IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore 2019

Risikoområde Problemstilling Påvirkning Sandsynlighed/

Risiko

Forebyggende handlinger

Indtægter billetsalg

Kerneaktiviteterne i eventen herunder indtægter fra billetsalg er allerede 

økonomisk bæredygtige. Baseret på nuværende tilmeldingstal og fremskrivning 

frem mod afviklingen i juni 2018 forventer arrangørerne at eventen bliver blandt 

verdens 3 største IRONMAN 70.3 events med 3000 tilmeldte deltagere.  

Høj Lav Det er femte gang IRONMAN 70.3 Elsinore afvikles og anden gang som Europæisk mesterskab. 

Hermed er grundlaget for eventen allerede etableret. Siden 2016 er eventen vokset fra ca. 1700 

tilmeldte til 2400 i 2017 og 2800 i 2018 og nu med forventningen om 3000 tilmeldte i 2019. IRONMAN 

er verdens største arrangør af massedeltagelses- events og dermed er eventen del af en 

markedsførignsplatform med mere end 1.000.000 årlige deltagere. 

Offentlig støtte

Uden offentlig støttebevilling vil IRONMAN 70.3 European Championship ikke 

afholdes i Helsingør. Der er budgetteret med i alt 1.000.000 kr. i offentlig støtte. 

Sport Event Denmark er umiddelbart positive over for et samarbejde i 2019. Dog 

er WORLD CHAMPIONSHIP i 2022 mest interessant for dem. Helsingør 

Kommune støtter eventen økonomisk.

Høj Mellem Offentlig finansiering er afgørende for eventens gennemførsel. Kerneaktiviteterne for eventens 

gennemførsel er på nuværende tidspunkt økonomisk bæredygtige. Støtte fra Region Hovedstaden er 

afgørende for at udnytte det fulde potentiale i eventen. 

Øvrig støtte

Udover deltagerbetaling og offentlig støtte er eventen også afhængig af private 

sponsorer. Eventen har allerede kontrakter med nationale og internationale 

sponsorer

Høj Lav Private sponsorer er afgørende for eventens gennemførsel. Relevante sponsorer er kontraktligt 

forpligtiget i 2019.

Udgifter

I og med det er femte gang eventen gennemføres har arrangørgruppen et stabilt 

og indgående kendskab til omkostningsbasen. Væsentlige ændringer til eventen 

afviger omkostningerne ikke, herunder vejrlig, deltagere eller lign.

Høj lav Udgifter i budgettet er estimeret efter bedste vurdering og kan i sagens natur afvige. Arrangøren vil 

dog hele tiden have budgettet for øje jvf. de faktiske udgifter. 

Opbygning af eventen

IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore består bl.a. af lukkede ruter 

som kræver afspærring via hegn /minestrimmel/ postbemanding. Dertil skal 

oprettes callcenter, opbygges start/mål område, evt. med tilskuertribune, expo-

område m.m. Dertil materiel såsom mobile toiletter, telte m.m. Arrangøren har 

stor erfaring med dette jvf. årelang erfaring fra lign. events i hele verden 

Høj Lav Der indhentes tilbud fra leverandører på etablering af diverse. Arrangøren har god erfaring med 

parter/rabataftaler ifm. materiel. Udgifter til callcenter, start/mål portaler, hjælpere m.m. er budgetteret. 

Arrangøren råder desuden selv over en stor del materiel, såsom afspærringshegn, portaler, telte, 

skilte, vejviserflag, blink, megafoner m.m.

Eventafvikling hjælpere, 

samaritter, racemarshalls

IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore benytter sig i udstrakt grad af 

hjælpere fra lokale klubber/foreninger til afvikling. Herunder vejviserposter, 

hjælpere i start/mål, depotfolk, oprydderer m.m. Desuden et fast korps af 

racemarshalls og samaritter. Der skal bruges ca. 900 frivillige til at afholde 

IRONMAN eventen. Helsingør har mange frivillige fra foreningslivet. Hvis der ikke 

melder sig nok frivillige, skal ydelserne indkøbes.

Høj Lav Arrangøren benytter disse ved alle events og har en fast database af hjælpere på 1000 mand, et fast 

korps af racemarshalls på 30 mand, samt et fast samaritter-korps. Der arbejdes løbende 

medrekruttering og ”fastholdelse af frivillige, mv til eventen i 2019.

Terrortrussel

Der har hidtil ikke været tilfælde af terrorhandlinger eller trusler under store 

nationale sportsevents, men i lyset af det nuværende trusselsbillede kan 

risikovurderingen ændres løbende. Et forhøjet risikoniveau kan have både 

praktiske og økonomiske konsekvenser.

Lav Lav Der følges løbende op på udviklingen og der holdes en dialog med myndigheder m.m., således at 

vurderingen er up to date. 

Overnatningskapacitet
Deltagere i eventen bor i hele regionen og baseret på tidligere år forventes der 

fuld booking på Helsingørs hoteller. Regionen har kapacitet til at rumme eventen

Høj Lav Der kommunikeres grundigt ud omkring hoteltilbud og rabataftaler for deltagerne og deres følge til 

f.eks. Tivoli, restauranter m.m. Dette har arrangøren god erfaring med fra tidligere events.

Ironman organisation Organisationen går konkurs eller rettighederne til IRONMAN 70.3 European 

Championship sælges fra. 

Høj Lav

Sammenfald med andre 

sportsevents

Pt. er der ikke nogen der vil have betydning for eventen. Lav Lav

Byudvikling Eventpladsen med bl.a. start- og målområde, EXPO, opmagasineringshalleri 

Kulturhavn Kronborg er ikke til rådighed grundet ny lokalplan. 

Mellem Lav

Vejr Et ekstremt dårlig vejr på evendagen medfører færre deltagere samt mindre 

turismeomsætning i 2020/21 samt mindre grad af mediedækning. Det kan have 

betydning for et evt. VM værtskab i 2022. 

Lav Lav



BUDGET 2019 

Budget Forklaring

Indtægter

Deltagergebyr 4.200.000,00 DKK 2800 deltagere med gennemsnitsbetaling af DKK 1500 plus moms

Værtsby kontant støtte 600.000,00 DKK Kontant bidrag fra Helsingør Kommune 

Bidrag til vejafspærring 600.000,00 DKK Helsingør finansierer afspærring, men posten er en del af de samlede eventomkostninger

IRONMAN sponsorer 800.000,00 DKK Div. Private nationale og internationale sponsorer

Region hovedstaden 800.000,00 DKK Støtte fra Region Hovedstaden ex moms

Total 7.000.000,00 DKK 

Udgifter

Afvikling inkl. afspærring 3.600.000,00 DKK Total omkostning til afviklingen af IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore

Materielleje 1650000 Div opbygning og materielleje

Områdeleje 250000 Leje af Kulturhavnen samt øvrige facilteter

Klubber 400000 Betaling til lokale klubber

Sikkerhed 200000 Vagter, trafikofficials etc. 

Forplejning 250000 Deltager og klubforplejning

Logistik 200000 Kørsel, IRONMAN logistik, hotelværelser etc. 

Information 50000 Beboer og deltagerinformation

Afspærring 600000 Afspærring af veje ifm ruten. 

Præmiepenge 600.000,00 DKK Præmiepenge til topti damer og herre

Projektledelse (IRONMAN Denmark) 1.000.000,00 DKK Halvandet årsværk plus administration

Kontorhold 200000 Husleje, drift etc. 

Halvandet 

årsværk 800.000 Løn, ferie, ATP etc. 

Brand, generel markedsføring, etc. 1.000.000,00 DKK IRONMAN markedsføring, brand fees etc. 

IRONMAN 

70.3 licens 650000 Generel IRONMAN 70.3 licens

Marketing 350000 Marketing inititiver for eventen

Rightsfee IRONMAN 70.3 European 

Championships 800.000,00 DKK Rightsfee for afvikling af IRONMAN 70.3 European Championships

Total 7.000.000,00 DKK 

Baggrund

I 2017-2018 har Helsingør Kommune selv 

finansieret Ironman 70.3 European 

Championship. 

I 2019 vil IRONMAN 70.3 European 

Championship ikke kunne afholdes uden offentlig 

støttebevilling i Helsingør. 

Det er vores ambition at øge optaget af deltagere 

årligt, sikre et større stævne og en bredere 

branding. Det er nødvendigt at tage eventen til 

næste niveau, hvis vi skal være klar til VM i 2022. 

Finansiering 2020-2021

En stor del af finansieringen er på plads i 2020 og 

2021. 

Gennemførselstilskud (Region Hovedstaden)

Gennemførselstilskuddet dækker over følgende 

udgiftsposter jf. budget 2019.

• Afvikling inkl. afspærring

• Markedsføring/branding og marketing–

lokalt, nationalt og internationalt (Med fokus 

på at øge optaget af deltagere årligt, sikre et 

større stævne og en bredere branding) 



Oktober november december januar februar marts april maj juni juli august Total

Omsætning

Deltagerbetaling 700000 500000 500000 400000 400000 400000 400000 400000 500000 4200000

Sponsorer 300000 300000 200000 800000

Helsingør Kommune 600000 600000 1200000

Region Hovedstaden 400000 400000 800000

Total 700000 500000 500000 700000 400000 400000 1300000 800000 1100000 600000 7000000

Omkostning

Eventafvikling 600000 2400000 600000 3600000

Præmiepenge 600000 600000

Løn og drift 100000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 1000000

Markedsføring 40000 40000 40000 40000 40000 40000 30000 30000 50000 350000

IRONMAN licens 650000 650000

70.3 licens 800000 800000

Total 140000 130000 130000 130000 130000 130000 120000 720000 2540000 1290000 1540000 7000000

Likviditet / måned 560000 370000 370000 570000 270000 270000 1180000 80000 -1440000 -1290000 -940000 0

Akkumuleret 560000 930000 1300000 1870000 2140000 2410000 3590000 3670000 2230000 940000 0

Likviditetsbudget



*Overnatningsform

Vælg hvilket døgnforbrug på baggrund af overnatningsform, der passer på dine eventgæster herunder:

Eventgæsttype m/ overnatning på: Danmark (kr.) Udlandet (kr.)

0. Endagsturist (dagsbesøg) 310 320 

1. Hotel ferie 1.185 1.725 

2. Hotel forretning 1.660 1.900 

3. Camping 360 440 

4. Vandrerhjem 840 1.250 

5. Lejet feriehus 510 450 
6. Feriecenter

690 790 
7. Familie/venner

330 280 

* Bemærk: døgnforbrug inkluderer IKKE  forbrug til eventbillet. Kilde: VisitDenmark, 2014

Ironman 2019 - Turismeomsætning

Aktørgruppe (ikke-lokale danskere 

og udlændinge)

Antal aktører 

(personer) i hele 

festivalperioden

Antal gns. 

døgn/dagsbesøg 

pr aktørgruppe

Antaldagsbesøg/

nætter i alt (B*C)

Gns. 

dags/døgnforbrug 

(kr.)*

Turismeomsætning 

(kr.) (D*E)

Danskere på dagsbsøg: 11.400 

Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. 

tilskuere, deltagere) 11.400 1,0 11.400 310 3.534.000 

Danskere med overnatning (hotel, 

vandrerhjem mv.) 5.400 

Eventgæst (f.eks. tilskuere, 

deltagere)  f.eks. Hotel ferie 1.800 3,0 5.400 1.185 6.399.000 

Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) 

f.eks. Vandrehjem - -

Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) 

f.eks. Camping - -

Dansk turismeomsætning (ekskl. 

billetindtægter) 9.933.000 

Billetindtægter fra danskere (ikke-lokale)

Ikke medregnet tilmeldingsgebyr

Dansk turismeomsætning (inkl. 

billetindtægter) 9.933.000 

Udlændinge på dagsbesøg: 3.600 

Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. 

tilskuere, deltagere) 3.600 1,0 3.600 320 1.152.000 

Udlændinge med overnatning 

(hotel, vandrehjem mv.) 3.600 

Eventgæst (f.eks. tilskuere, 

deltagere)  f.eks. Hotel ferie 1.200 3,0 3.600 1.725 6.210.000 

Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) 

f.eks. Vandrehjem - -

Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) 

f.eks. Camping

Udenlandsk turismeomsætning (ekskl. billetindtægter) 7.362.000 

Billetindtægter fra udlændinge Ikke medregnet tilmeldingsgebyr

Udenlandsk turismeomsætning 

(inkl. billetindtægter) 7.362.000 

Samlet turismeomsætning (ekskl. billetsalg) 17.295.000 

Samlet turismeomsætning (inkl. billetsalg) 17.295.000 

SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER:

Antal dagsbesøg 15.000 

Antal overnatninger 9.000

Total omsætning (DKK) 17.295.000

- heraf udenlandsk total omsætning (DKK) 7.362.000

- heraf udenlandsk total 

omsætning (%) 42,6%

Beskæftigelse (årsværk)

Effekter i 

værtskommunen 17 

National netto-effekt (Danmark total)*** 11 

Effekt i værtskommunen* 3.977.850 

Skatteprovenu (DKK) - heraf provenu til værtskommunen fra kommunale 

indkomstskatter** 518.850 

National netto-effekt (Danmark total)*** 3.018.420 

Værditilvækst (DKK)
Effekter i værtskommunen 8.993.400 

National netto-effekt (Danmark total)*** 5.521.500 

Vi forventer ca. 30.000-40.000 tilskuere på ruten baseret på erfaring fra de seneste år.

Ca. 50 - 55 % af deltagere har minimum en overnatning – og typisk mere - i forbindelse eventen. Ifølge 

IRONMAN medbringer de internationale deltagere ca. 3,5 personer, og overnatter ca. 3 dage.


