World Class Competition 2008 – ”To verdener mødes”
Beskrivelse af partnere

Danmarks Gymnastik Forbund (DGF)
Forbundet er et af de ældste og største idrætsforbund i Danmark og har 126.000 medlemmer i ca.
300 klubber. DGF tilbyder et stort og varieret antal aktiviteter til medlemmer i alle aldre. Samtidig
afvikler forbundet et stort antal konkurrencer i alle gymnastikkens discipliner og tilbyder
uddannelse af høj kvalitet for trænere og ledere.
Feltet af discipliner er meget varieret og meget seværdigt: idrætsgymnastik, trampolin, rytmisk
gymnastik, spring-rytme, sportsakrobatik, powertumbling, rope skipping og aerobic.
Forbundet har gennem årene afviklet et utal af nationale og internationale konkurrencer og events.
Som f.eks. VM og EM i idrætsgymnastik, VM og EM i trampolin og Gymnastradaen.

Sport Event Fyn
Sport Event Fyn er en selvejende og non-profit organisation, der har til opgave, aktivt og i
samarbejde med fynsk og dansk idræt, at afvikle og/eller trække store internationale idrætsstævner,
begivenheder og arrangementer til Fyn.
På baggrund af ovennævnte skaber Sport Event Fyn og idrætten unikke oplevelser for fynboerne og
sikrer Fyn værdifuld omtale, såvel nationalt som internationalt
- Sport Event Fyn hjælper stævnearrangører med at hverve arrangementer til Fyn.
- Sport Event Fyn bakker op omkring arrangementet med markedsføring, økonomi,
salgsmateriale og rådgivning om den praktiske afvikling, som f.eks. transport og
indkvartering
- Sport Event Fyn formidler kontakt til professionelle samarbejdspartnere inden for bl.a.
de offentlige myndigheder, private virksomheder og internationale samarbejdspartnere.
Sport Event Fyn har igennem årene hvervet og afviklet flere store internationale sport-events som
f.eks. VM og EM i trampolin, World Cup i dressur, Denmark Open i badminton, EM i bowling,
H.C. Andersen Marathon, internationale golfturneringer, VM i minigolf etc.

Sport Aarhus Events
Foreningen Sport Aarhus Events og det kommunale sekretariat Sport Aarhus Events har til opgave
at tiltrække store nationale og internationale sportsarrangementer. Events, der sikrer byens borgere
oplevelser på et højt internationalt niveau og samtidig sikrer byen en økonomisk og
profileringsmæssig gevinst.
Sport Aarhus Events bidrager til en professionel hvervning og afvikling ved at indgå i et tæt og
forpligtende samarbejde med de forskellige arrangører, herunder nationale og internationale
sportsforbund.
Sport Aarhus Events bidrager samtidig til udviklingen af den lokale sportselite gennem arbejdet
med hvervningen og afviklingen af store nationale og internationale sportsevents

Sport Aarhus Events har igennem de seneste 7-8 år medvirket til hvervningen og afviklingen af et
større antal events. Blandt disse kan nævnes EM i kvindehåndbold, EM i bordtennis, VM i
idrætsgymnastik, VM i orienteringsløb, VM i sejlsport for ungdom, EM og VM i dans, World Cups
i cykling, håndbold, bordtennis, ridning, dans og diverse mesterskaber for veteraner.

Kulturhus Århus
Kulturhus Århus er et kommunalt produktions- og ressourcecenter, der arbejder for at sikre
professionelle vilkår for lokale kunstnere og for at skabe optimale rammer for samarbejde, gensidig
inspiration og nytænkning. Blandt andet som producent af enkeltstående kulturelle arrangementer og
som skaber af forskellige festivalplatforme og gennem det løbende arbejde med talentudviklingen,
hvor Kulturhus Århus blandt andet etablerer nye samarbejder på tværs af de kunstneriske discipliner.
Kulturhus Århus er rådgiver og sparringspartner for byens kulturgrupper og kunstnere og en vigtig
aktør i Århus Kommunes kulturpolitik. Kulturhus Århus er en vidt forgrenet netværksorganisation,
der i kraft af sine spidskompetencer fungerer som en generator og katalysator, der kan igangsætte
nye samarbejder, udviklingsopgaver og initiativer på tværs af kulturmiljøer,
uddannelsesinstitutioner, sport, erhverv m.fl. med et stort antal kontakter lokalt, nationalt og
internationalt.
Kulturhus Århus har siden etableringen i 1995 stået bag en lang række lokale, nationale og
internationale kunstneriske produktioner, herunder kulturfestivalerne Kelterne Kommer, Narren,
Kulturama, Artgenda, Art Crash og Images-festivalerne samt et stort antal enkeltstående
arrangementer.

