HVIDOVRE KOMMUNE
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Ansøgning om støtte til Copenhagen Open
Hvidovre Atletik & Motion afvikler i weekenden den 13-14.juni den 3.udgave af Copenhagen Open
på Hvidovre Stadion. Stævnet var i 2014 i sin kun anden udgave allerede Danmarks 3.største
stævne med lige over 2.000 startere, heraf knap 20 % udenlandske.
I sine kun to udgaver er der allerede etableret et koncept, der sætter overliggeren højere end de
andre danske stævner, og stævnet har en profil der i høj grad er blevet positivt påtalt af specielt
de udenlandske deltagere. Vores mål for 2015 er derfor at manifestere os som både det bedste og
det største atletikstævne i Danmark med en klar international profil.
Dansk Atletik Forbund har bemærket den positive udvikling, og har kontaktet klubben for at
diskutere et fremtidigt samarbejde omkring udvikling af et årligt internationalt tilbagevendende
stævne og på sigt et internationalt banemesterskab. En kontakt som vi er stolte over, og som i år
manifesterer sig ved, at Copenhagen Open er blevet udnævnt til iagttagelsesstævne til EM
Landshold, der afvikles nøjagtig 2 uger efter Copenhagen Open. Der er dermed garanti for, at en
stor del af de bedste danske atletikfolk kommer til Hvidovre.
I skikkelse af Kristoffer Hari, Festus Asante og Kasper Olsen har vi 3 sprintere, der alle har
repræsenteret Danmark til internationale mesterskaber og landskampe, og vi vil derfor skabe en
speciel event bygget op omkring netop mændenes korte sprintdistancer. Vi vil derfor via vores
internationale netværk forsøge at hente kvalificeret udenlandsk modstand til Copenhagen Open
fra lande som England, Sverige, Norge og Ungarn.
For at understøtte vores ambitioner om at skabe et unikt årligt tilbagevendende arrangement, så
vil vi gerne søge om økonomisk støtte på 35.000 kr. til dækning af nedenstående:


Generel markedsføring af stævnet uden for Danmarks grænser med specielt fokus på
Sverige her i 2015. Den anslåede udgift til dette er ca. 15.000 kr. til dækning af hjemmeside
på dansk, engelsk og svensk, til udarbejdelse af udenlandsk markedsføringsmateriale og
endelig til distribution gennem udenlandske forbindelse og ved udenlandske stævner.



Overnatning, transport og fortæring for udenlandske topnavne som vi henter ind til
stævnet på de korte sprintdistancer. Den anslåede udgift til dette er ca. 20.000 kr.

Stævnet skal ses som en naturlig udvikling hen mod noget endnu større de kommende år, og vil
være med til at profilere Hvidovre som det naturlige valg, når man skal til atletikstævne i Danmark.
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Vi vil forsøge at tiltrække TV2 Lorry til sprint eventen og eksponere den til de større skrevne
landsdækkende medier, og med Kristoffer Hari som dansk hovednavn, så har vi unægteligt en
fordel ift at trænge gennem til de enkelte redaktioner.
Til gengæld for den økonomiske støtte til Copenhagen Open vil vi, ud over den reklame som
arrangementet skaber hos deltagere og gennem medierne, også tilbyde nedenstående:






Der etableres bannerannonce på stævnets hjemmeside med kommunens logo, hvor det
samtidig fremgår, at kommunen er sponsor for stævnet.
Kommunens logo og status som sponsor vil fremgå i stævneinvitationer, stævneannoncer
og resultatlister.
Der vil være mulighed for opstilling af 2 stk. beachflag-reklamer for kommunen, der vil
blive placeret strategisk hensigtsmæssigt.
Vi kan tilbyde reklamespot til visning på stadions storskærm undervejs i stævnet.
Vi kan tilbyde gratis adgang for kommunens borgere.

På vegne af Hvidovre Atletik & Motion
Martin Roald-Arbøl og Michael Bruun Jepsen
Formand og Sportschef
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