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Hvorfor EKM i Danmark? 

 



 

Danmark elsker svømning! 



Vi fylder vand i BOXEN 

 



Vi fylder vand i BOXEN 

• Ca. 8 dage tager det at forvandle BOXEN til en international svømmearena. 

Video – opbygning af pool 

 

• Konkurrencebassinet fyldes med 1400 m3 vand, mens opvarmnings/afkølingsbassinet 

fyldes med 800 m3 vand.  

Det betyder, at der i alt skal bruges 2,2 mio liter vand til at fylde begge bassiner. 

 

• Ca. 36 timer tager det at fylde bassinerne/10 timer at tømme dem. 

 

• Ca. 50 officials 

• Ca. 250 frivillige 

• Ca. 150-200 pressefolk 

 

• Det forventes at TV2 sender direkte fra alle stævneafsnit på enten hovedkanalen eller 

TV2 Zulu – svarende til ca. 20 timers direkte visning. 
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Indretning af BOXEN 



Herning Kommune Dansk Svømmeunion 

Europamesterskaberne 
i svømning 2013 

Sport Events made in Denmark… 

Sport Event Denmark 



Arbejdsproces 

Hvor langt er vi i arbejdsprocessen? 

• Fælles mål og organisering – herunder nedsættelse af arbejdsgrupper 

• Aftale med pool leverandør 

• Sponsorarbejde – én hovedsponsor er næsten i hus. 

• TV aftale – TV2 er host broadcaster 

• Site visit EKM Chartres og VKM i Istanbul 

• Indretning af Jyske Bank BOXEN 

• Markedsføringsstrategi – herunder udarbejdelse af logo og designlayout 

• Kommunikation 

• Udarbejdelse officiel hjemmeside – www.herning2013.com (1. maj) 

• Billetsalg igang 

• Kick-off møde for arbejdsgrupper – mange grupper godt igang 
 

http://www.herning2013.com/


Ingen tomme sæder 

Minimum 4000 tilskuere og 
1000 svømmere, ledere og 
officials hver dag i 
fire dage. 



Billetsalg 

• Hver dag formiddagspas med indledende heats og aftenpas med semifinaler/finaler 

muligt at købe billetter enkeltvis – eller samlet dagsbillet 

 

Priser: 100 kr. for en formiddagsbillet – 150-250 kr. for aftenbillet (Kat. A-B-C) 

Medlemmer af svømmeklubber får formiddagsbillet gratis ved køb af aftenbillet. 
 

      EM 2013 SvømmeCamp 

• Klubpakke med billetter og mulighed for overnatning i en hal lige ved siden af Jyske 

Bank BOXEN skal give SvømmeDanmark mulighed for at komme helt tæt på 

mesterskaberne og på topsvømningen.  
 

• Pakketilbud med ophold, forplejning og billetter fra fredag eftermiddag til søndag 

aften. Pris: 2075 kr. 

 

• Stadig plads til 125 deltagere. Bestilles ved henvendelse til js@svoem.dk 



Frivillige - opgaver 

Forventet behov 250 personer 

 

Eksempler på opgaver 

• Chauffører 

• Doping kontrol (ledsagere) 

• Præmieceremoni (praktisk hjælp) 

• ‘Clothing Basket Kids’ (hjælp med logistik omkring svømmernes tøj) 

• Kontrol-/servicevagter (indgang + tribune) 

• Service opgaver ifbm Svømmecamp 

• Side events 

• Akkreditering 

• VIP-værter 

 

 



Frivillige – hvorfor? 

Gennemførelse af sport events er afhængig af frivillig arbejdskraft 

Herning har gang på gang vist at byen og foreningerne kan løfte i flok – og lave flotte 

arrangementer med stor ros fra de deltagende lande 
 

Man skal melde sig som frivillig til EM i Herning 2013 fordi: 

- Det er en unik begivenhed! Første store internationale svømmeevent i DK 

- Unik mulighed for at komme ‘bag kulisserne’ til en stor sport event 

- Mulighed for at komme ‘tæt på stjernerne’ 
 

Som frivillig får man: 

- Tøj fra eventsponsor 

- Gratis adgang til BOXEN 

- Mad når man er på vagt 

- Hyggeligt samvær med andre frivillige 

- En oplevelse for livet…!!! 



Frivillige - tidsplan 

• Elektronisk ansøgningsformular på hjemmesiden (primo maj) 

med mulighed for at ønske specifikke arbejdsopgaver  

 

• Prioritering af frivillige 

– Kan arbejde X antal dage/vagter (min. tre vagter) 

– Bor i lokalområdet 

– Specifikke kompetencer 

 

• Kick off møde for frivillige i god tid før stævnet (ca. 2 måneder)  

– evt. efterfølgende briefing i specifikke grupper alt efter behov. 

 

• Nyt info møde i BOXEN, når stævneopbygningen er på plads 



Herning er klar til EKM 2013 



Spørgsmål? 

Kontakt EM 2013 projektleder – Jakob Staun 

js@svoem.dk 

61 68 73 70 

mailto:js@svoem.dk

