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1. Kort om EVINN projektet
Eventorganisering og eventtiltrækning er en
massiv industri overalt i verden. Hver gang en
stor idrætsbegivenhed løber af stablen, det være
sig VM, EM, OL, ligger der traditionelt massive
offentlige satsninger bag tiltrækning af
begivenheden. Return on Investment for
værtsbyen/regionen måles som oftest i turismeog markedsføringsrelaterede parametre, såsom
f.eks. værdi af PR, antal solgte hotelsenge og
antal restaurantgæster under selve
eventafviklingen.
I Skandinavien tiltrækkes og afvikles der hvert år
både store og små sport events. Der er i det
skandinaviske område særdeles gode
kompetencer inden for eventorganisering, og der
hersker en lang tradition for involvering af
frivillige til at løfte de mange og komplekse
praktiske eventopgaver. Dette har skabt en
særdeles stærk eventtradition, som gør, at
relativt små byer i et verdensperspektiv har
kunnet matche store udenlandske konkurrenter.
Projektet Eventbaseret Innovation (EVINN), der
er støttet af Interregionale EU midler i KASK
programmet, har til formål at sætte fokus på et
indtil videre uudnyttet potentiale for at bruge
eventen til at målrette erhvervsmæssige
vækstmuligheder for iværksættere og etablerede
virksomheder i hele værtsregionen.
Visionen er at afprøve og fremvise en model for
eventbaseret innovation, som vil øge Return on
Investment for tiltrækning af eventen og skabe
varige vækstmuligheder og blivende nytteværdi
for regionens erhvervsliv. Omdrejningspunktet
for projektet er overordnet at sætte fokus på,
hvordan man kan bruge store sportevents som
løftestang til at skabe nye rammer for innovation,
iværksættere og erhvervsmæssig vækst. Man kan
enten bruge eventen - og den tilrejsende
masseforsamling - som innovativ afprøvnings- og

testplatform for nye produkt idéer, eller til
markedsføring eller lancering af nye produkter til
en stor, ny aftagergruppe.
For en yderligere oversigt omkring partnere,
økonomi og projektområder henvises til vedlagte
præsentation: EVINN oversigt december 2012

2. Status på EVINN projektet
Projektet startede 1. januar 2012 og har således
været i gang et lille års tid. Her på slutningen af
første år, kan vi konstatere, at der er masser af
initiativer og aktiviteter, og dermed er
fremdriften af projektet meget tilfredsstillende.
Administrationen af Interreg, KASK midlerne er
en væsentlig del af nøglen til succes. Vi er
lykkedes godt med at få et team der kan
håndtere og få godkendt vores aktiviteter.
Teamet har en god dialog med KASK sekretariatet
der løbende sikrer godkendelse af ændringer og
en general smidighed i aktiviteterne.
En anden stor udfordring i projektet er, at EVINN
har 11 partnere i Oslo, Gøteborg og Aarhus.
Meget forskellige partnere med baggrund i
forsknings- og innovationsmiljøer, organisationer
og offentlige institutioner. Det er ikke enkelt, at
få dette til at fungere, men det går den rigtige
vej. På nuværende tidspunkt har vi en række
aktiviteter og projekter i de enkelte grupper. Det
ser lovende ud. Næste skridt er et bredere
samarbejde på tværs af landegrænserne og
institutionerne. Erfaringerne fra øvrige Interreg
KASK projekter fortæller, at det første år ofte går
med at udvikle administrationen, andet år
udvikles projekter på tværs af partnerskaber og
tredje år er året, hvor samarbejdet og
projekterne endelig kommer til udfoldelse. Set i
det lyst, er EVINN projektet i en særdeles gunstig
position, her på slutningen af det første år.
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3. Igangværende projekter
Der er på nuværende tidspunkt etableret 14
projekter. Projekter der er i kortlægningsfasen,
under udvikling eller færdigudviklet. 5 projekter
indeholder flere partnere fra mindst 2 lande. Der
er ligeledes initieret 2 konkrete projekter med
virksomheder.
For en yderligere oversigt omkring projekter,
henvises til vedlagte oversigt: Projektkatalog
december 2012
3.1. Projekttemaer. Projekterne er relateret til
forskellige områder, men fælles for dem alle er,
at udvikle nye produkter og services indenfor en
række centrale områder af sport events. EVINN
har, af praktiske årsager, lavet følgende
inddeling:
-

-

Publikumsoplevelser og præstation
o Sportsremedier
o Public gaming
o Formidling af sportevents
Turisme
Eventorganisering
Effekt- og innovationsprocesanalyser

3.1.1 Publikumsoplevelser. Der er en række
projekter hvor teknologien er i højsædet,
primært opsamling af data, håndtering og
præsentation af data til forbedret
publikumsoplevelse via Arena, TV eller
internetproduktion. Det spændende er at finde
nye indgangsvinkler så eventen/sporten kan
gøres endnu mere wiewable, understandable,
and shareable. I konceptet tænkes specielt
formidlingsdelingen at kunne profilere sporten,
regionen og sponsorerne.
3.1.2. Turismeprojektet. Projektet skal sikre en
bedre synergi mellem sport events og turisme.
Nøgleordene er, at skabe en model der øger
fokus på både før, under og efter eventen.
Projektet er i sin tidlige fase, først og fremmest
med initiativer omkring kortlægning af turisten.

Der tænkes også her ny teknologi til forbedring af
servicen, eksempelvis mobilt citycard, og der er
specielt lagt an til et samarbejde mellem
Göteborg og Aarhus.
3.1.3. Effektanalyser. Et af de centrale aspekter
ved afholdelse af større events, er en
dokumentation af effekten. Det er ikke bare den
økonomiske effekt, men i høj grad også den
sociale- og miljømæssige effekt af forskellige
typer af events. Projektet har i første omgang
basis på Handelshøjskolen, Göteborg men tænkes
udvidet på sigt, så det også indeholder partnere i
Norge og Danmark.
3.1.4. Innovationsprocesanalyser. Her er der
fokus på at studere og udvikle samarbejdsformer
mellem videninstitutioner, erhvervslivet og
offentlige institutioner. Projektet skal udvikle
entreprenørskabs modeller for studerende.
Tilsvarende fokus vil der være på samarbejde
omkring innovationsprojekter på tværs af
landegrænserne. Projektet fokuserer på alle faser
af innovationsprocessen a) Innovations workshop
og idégenerering, b) Matchmaking, c) Idea
Evaluation, d) Fundraising, e) Partnerskabsaftale,
f) Projektledelse, initiering, udvikling, afprøvning,
implementering, g) Produktmodning, hvor det er
tanken at ethvert af disse områder skal
kvalificeres.
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4. Integrering med uddannelses institutioner.
EVINN projektet forsøger at involvere forskellige
uddannelsesinstitutioner i Oslo, Göteborg og
Aarhus. Dette sker primært ved at skabe kontakt
til særlige entreprenørskabskurser, som findes på
flere uddannelsesretninger. Men også ved
konkrete initiativer som ”Idea Evaluation”, hvor
studerende ved Chalmers, Göteborg, under
kyndig vejledning, laver en grundig vurdering af
en innovationsidé. Endelig vil det også være
muligt at inddrage master studenter og master
opgaver i konkrete projekter.

6.1. Formål med følgegruppen. Formålet med
følgegruppen er at styrke kontakten til
potentielle interessenter indenfor sport events,
forsknings- og innovationsmiljøer, virksomheder,
arrangører af events og involverede offentlige
institutioner. Følgegruppen skal ligeledes være
med til at skabe et netværk af kompetencer i
meget bred forstand, herunder at etablere
offentlige-private partnerskaber. Endelig er
følgegruppen et oplagt sted for EVINN projektet
at formidle ny viden og kompetencer fra de
mange aktiviteter og projekter der gennemføres.

5. Kommende aktiviteter

6.2. Følgegruppens muligheder. Som medlem af
følgegruppen, har man som nævnt mulighed for
at blive en del af et stærkt netværk indenfor
sport events og innovation. Man har desuden
mulighed for at deltage i konferencer, workshops,
seminarer og udviklingsværksteder i EVINN regi.
Derudover vil man modtage jævnlige
nyhedsbreve om EVINN projektets fremdrift,
herunder en orientering og de mange spændende
projekter der pågår eller resultater fra afsluttede
projekter. Sidst, men ikke mindst, har
medlemmer mulighed for at forelægge EVINN
sekretariatet egne initiativer der potentielt kan
indgå i EVINN projektet

Næste vigtige aktivitet på programmet, er
innovations workshop i Göteborg, sidst i februar.
Derefter følger Göteborgsvarvet i maj, hvor der er
planlagt 4-5 projekter.
5.1. Innovations workshop i Göteborg. I
forbindelse med EM i atletik, 1.-3. marts 2013 i
Göteborg, afholdes den næste innovations
workshop med temaerne, publikumsoplevelser
og formidling af sport. Arrangementet afholdes i
eventområdet i Göteborg, tæt på messehallerne
hvor EM afvikles. Det foreløbige program kan ses
i vedlagte fil: EVINN innovations workshop
Friidrott, Göteborg 1. marts 2013
Det endelige program kan findes på
www.evinn.org i midten af januar, men sæt
allerede kryds i kalenderen nu.

6. Følgegruppe
På nuværende tidspunkt er der 20 interessenter
fra Danmark og 5 fra Sverige, virksomheder,
organisationer, offentlige institutioner og øvrige
KASK projekter, som er medlem af følgegruppen.
Vi håber det udvides markant i den kommende
periode, så vi alle kan være en del af et stærkt
kompetencenetværk indenfor sport events.

6.3. Potentielle deltager i følgegruppen. Det er
hensigten, at tiltrække virksomheder med
interesse for udvikling af potentielle produkter til
sport events indenfor de skitserede temaområde.
Organisationer med erfaring indenfor
organisering af større events, samt offentlige
institutioner der er involveret i sport events og
turismeinformation, kan bidrage markant til
EVINN projektet med deres særlige kompetencer
og know-how. Ligeledes ønsker EVINN
samarbejde med uddannelsesinstitutioner med
interesse for entreprenørskab indenfor
temaområderne. Endelig er der flere øvrige KASK
projekter hvor EVINN har en særlig interesse i at
etablere et samarbejde.
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6.4. Hvordan bliver man medlem af
følgegruppen? For at blive medlem af
følgegruppen skal man kontakte EVINN
sekretariatet, projektkoordinator Mette
Kanstrup, tlf. +45 2013 2352, e-mail
mkanstrup@sport.au.dk. EVINN sekretariatet vil
efterfølgende foretage de fornødne registreringer
der muliggør at interessenterne modtager
materiale og invitationer.

7. Nye projekter og nye events?
Det er i høj grad muligt, at rette henvendelser til
sekretariatet og foreslå nye projekter, meget
gerne i forbindelse med større, specifikke events.
Det gælder både elitearrangementer, såvel som
motionsarrangementer. Sekretariatet vil i første
omgang vurdere, om EVINN projektet besidder
kompetencer til projektinitiering og om man har
tilstrækkeligt med manpower til at løfte opgaven.
Desuden vil der blive foretaget en vurdering af de
økonomiske omkostninger, herunder muligheden
for at få finansieringen på plads.
14. december 2012
Klavs Madsen og Mette Kanstrup
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