
Øresunds VM 
i 2020?
 - en fælles satsning!



Oplevelsesøkonomien er over os! 

Kulturministeriet har iværksat undersøgelsen ”OL til Danmark – potentialer og barrier”, Malmö har lige gennemført en 
storslået sejlsportskonkurrence – det er oppe i tiden: events, store sportsbegivenheder, arkitektoniske fyrtårne m.m., 
alt sammen kan medvirke til at sætte Øresundsregionen på verdenskortet. 

De kreative brancher vokser og skaber både omsætning, eksport og arbejdspladser. 
Oplevelser er blevet en trend der ikke kan overses. 

Hvis Øresundsregionen skal markere sig, både i den internationale konkurrence, men også lokalt, er det nødvendigt 
med målrettede satsninger på kultur- og oplevelsesaktiviteter. Festivaler, megaevents, permanente sports- og kulturtil-
bud kan styrke den regionale identitet og tiltrække investeringer og menneskelige talenter.

Hvad skal der til for at håndtere en stor event? Hvilke fælles satsninger skal der til i form af fx infrastruktur og arenaer. 
Hvilken slags fælles grænseregional organisation skal der til? 

Kom til en spændende eftermiddag, hvor eksperter og politikere diskuterer hvordan vi kan samles om en fælles 
strategi om at blive en attraktiv turist- og eventregion.

Velkommen!

Uno Aldegren Lars Engberg Petter Møller
formand næstformand direktør



Program den 5. december

11.30 – 13.00  Indregistrering og lunch

13.00 - 13.15 Velkommen til Øresundsting og til Helsingborg
 Uno Aldegren, Öresundskomiteens formand

13.15 – 13.30 Dunkers Kulturhus – et kulturfyrtårn i Øresundsregionen
 Niels Righolt, direktør

13.30 – 14.00 Store sportsbegivenheder til regionen – potentialer og barrierer
 Jørgen Hansen, konsulent, Rambøll Management

14.00 – 14.45 Hvordan skabes tilvækst gennem turistisk destinationsudvikling?
 Ossian Stiernstrand, VD Turismens Utredningsinstitut

14.45  – 15.15 Pause

15.15 – 16.30 Hvordan kan vi i fællesskab løfte kommende store events?
 Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, Malmö
 Heléne Fritzon, kommunstyrelsens ordförande, Kristianstad
 Klaus Bondam, borgerrepræsentant, Københavns Kommune
 Martin Bender, eventchef, Copenhagen Eventures/WoCo

16.30 – 16.40  Opsummering af dagen
 Uno Aldegren, Öresundskomiteens formand

16.40 Let buffet

Vibeke Hartkorn, journalist og vært på TV Avisen, DR er moderator og styrer dagens debat



Dato: 5. december 2005 

Tid: 13.00 - 17.00

Sted: Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg, Sverige

Pris: 300 dkk/370 sek. I prisen indgår frokost, kaffe, let buffet.

Transport: Øresundstoget går hele vejen til Helsingborg. Færge Helsingør – Helsingborg. 
Gangafstand fra station/færgehavn ca 5 minutter.
Kørselsvejledning: se www.dunkerskulturhus.se
Parkering: Masser af afgiftsbelagte parkeringsmuligheder

Tilmelding: Du kan tilmelde dig senest den 28. november 2005  til:
Mia von Eggers, tlf +45 33 22 00 11, e-mail mia@oresundskomiteen.dk 
eller på vor hjemmeside www.oresundskomiteen.dk 

Venligst opgiv for- og efternavn, organisation, adresse, postnummer samt evt faktureringsadresse og EAN nr.

Mere information:

Elsebet Fristed, tel nr + 45 33 26 89 01, e-mail ef@oresundskomiteen.dk

Susanna Christensson, tel nr + 45 33 26 89 05, e-mail sc@oresundskomiteen.dk


