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Tilbageblik på 2019

2019 var SvendborgEvents femte sæson som hele

byens turist-, branding- og eventkontor – og sikke

et år det har været!

Et godt år for turismen

Hvor 2018 var som en lang, tropisk sommer, har

2019 budt på et helt andet vejr-år set med turistens

øjne, og alligevel var der 446.032 officielle

overnatninger i byen. Dertil skal lægges alle de

mindre hoteller og Airbnb-udlejere, der tilbyder

overnatning. Disse er der ingen officielle tal på,

men følger man med på udbydelsesportaler, kan

man hurtigt se, at der er en heftig aktivitet – alt

sammen gæster til vores skønne by. 

Alene i vores butik på Havnen betjente vi 45.000 af

dem. Mangel på strandvejr betyder ekstra mange

besøgende på byens museer og øvrige attraktioner,

så regnbyger til trods, blev også 2019 et godt år for

byens turistrelaterede erhverv. 

Samarbejde på tværs af bygrænser

2019 var første år, hvor vi  sammen med Faaborg

udgav et turistkatalog, der funger som appetizer for

det sydfynske – og magasinet blev taget rigtig godt

imod. Det er blevet uddelt fra vores skønne pakhus-

butik og i tusindtal til messedeltagere på flere

forskellige messer. Faktisk har flere af Svendborgs

bysbørn hentet stakkevis og taget med til udlandet

– så vores turistkatalog er kommet vidt omkring.

Events for alle

På eventsiden har vi vanen tro ikke ligget på den

lade side og utallige events har glædet borgere og

turister henover året. Silverrudder Saturday,

Gammel Torvedag, Æbleræs, juletræstænding,

Piratdag, Børneloppemarked, skattejagt, Biler i

Byen, Bridgefestival og SVEND – Hele Danmarks

Filmpris er en del af de events som sekretariatet

selv står bag. Dertil kommer samarbejde med en

stor del af byens andre aktiviteter.

ÅRET DER GIK
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Indvielsen af DanaDynamics nye undervandsdrone.
SvendborgEvent lagde hus til indvielsen i vores smukke Pakhus



Sikring af byens maritime attraktivitet

 På den maritime front har SvendborgEvent været

initiativtager til et nyt lokalt samarbejde, der har

udmøntet sig i sammenslutningen Bådbyen

Svendborg. Den skal blandt andet være med til

etablere forskellige maritime tiltag og understøtte

Svendborg som Danmarks maritime hovedstad. I 2019

måtte Svendborg undvære besøg af Fyn Rundt for

Bevaringsværdige Sejlskibe - til gengæld var

SvendborgEvent med til at lande en aftale, der

garanterer besøg af sejladsen og de prægtige sejlskibe

de næste to år.

Svendborg som foregangsby

Detaillivet i hele Danmark er presset af internethandlen

og ændrede forbrugsvaner, og Svendborg er da heller

ikke gået ram forbi. Bybilledet har ændret sig, nogle

butikker falder fra, men nye åbner også op. Udviklingen

på landsplan til trods, så klarer Svendborg sig godt og

resultaterne i projektet Styrket Erhverv I Gadeplan er til

stor inspiration for hele Danmark.  SvendborgEvent er

sekretariat for Shopping Svendborg og vi har fokus på

at skabe oplevelser, der får folk ind i byen og ud i

gadernes detailhandel. På mine møder i netværket

Citychefer.dk oplever jeg hvor meget der skæves til

Svendborg som foregangsby for en levende handelsby.

 Alle er enige om, at det er oplevelser i byen, der skaber

trafik i butikkerne. Så vi er glade og stolte over, at 2019

sluttede med stor opbakning og dermed den flotteste

julebelysning nogensinde før – og ikke mindst glade

gæster på vores nyeste tiltag, Juletorvet.

Anja Mia Haas
Eventchef,  SvendborgEvent
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SVENDBORGEVENT
STÅR I SPIDSEN FOR
EN RÆKKE AF DE NYE
TILTAG, DER MÅSKE
NU GIVER KONKRET

BONUS OGSÅ FOR DE
INDTIL NU LIDT

TRÆNGTE HANDLENDE
(...). 

DET ER GODT GÅET
AF DEM.

F Y N S  A M T S  A V I S
1 7 .  D E C E M B E R  2 0 1 9

RIKKE BEKKER 
CHEFREDAKTØR FYNS AMTS AVIS



VI GIVER PENGE, KNOW-HOW OG
NETVÆRK VIDERE
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SvendborgEvent bruger meget tid på at

hjælpe event- og arrangementsarrangører

med at få succes med deres events. Vi

rådgiver, sparrer, anbefaler, hjælper videre,

sikrer tilladelser, koordinere, sætter stik i til

andre samarbejdspartnerer og understøtter

forskellige tiltag så vidt det er muligt.

Modellen DROB

Alt hvad vi kaster tid eller penge efter skal

skabe værdi hos enten Detailhandlen,

Restaurationsbranchen, overnatningssektoren

eller øge den positive kendskab til Svendborg.

Arrangørguide 

Vores arrangørguide er et online-værktøj som

skal sikre at alle eventarrangører har mulighed

for at planlægge deres begivenhed så

professionelt som muligt og forhindre dumme

forglemmelser der kan koste arrangementet

dets succes. Efterhånden er det blevet en

selvfølge at interessenter udefra tager kontakt

til SvendborgEvent for at se om deres

arrangement kan få fodfæste her i byen og vi

besvarer henvendelser fra nær og fjern. Det

være sig eventoperatører eller journalister der

ønsker at skrive eller sende her fra byen og vi

har efterhånden et fint netværk hos medierne,

som vi også selv trækker på når byens events

skal dækkes. 

Vi ser også en stor brandingværdi i at området

lægger kulisse til danske film og vi bruger

derfor tid på at hjælpe interesserede

producenter med at finde de rigtige locations,

skaffe køre og parkeringstilladelser, strøm,

afspærring ect. FilmFyn er en naturlig

samarbejdspartner.

Eventpuljen

Vi uddeler årligt ca. 1 mio. til arrangører og

arrangementer, der understøtter DROB.

Det betyder at vi er i tæt dialog med mange

interessenter og vores arbejde med at rådgive

og vejlede kan kun holdes up to date ved hele

tiden at have fingeren på pulsen og søge

kendskab til stort og småt. Samtidig har vi et

tæt samarbejde med Svendborg Kommune

teknik og plan afdelingen. 

Bissen MTB

Bridgefestival

SVEND – Hele Danmarks Filmpris

Kulinarisk Fødevaremarked

Den Sydfynske Operafestival

Kyndelmisse Vandring Parade

Skak DM

Dansk Skoleskak

SMIL Demens

Verdensballetten

DM i Ponydressur

Svendborg Jazzfestival

Global Tours

Plannerdays

Best of Svendborg 

Silverrudder

SR Saturday

Classic Regatta

Æbleræs

Piratdag

Maritim Hygge

Julemanden kommer

Vandretræf Øhavsstien

I 2019 har vi således understøttet 

følgende arrangementer økonomisk: 



BRANDING AF SVENDBORG
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SvendborgEvent har igen i år været både

udvikler og afvikler på en række forskellige

events, der alle er med til at brande

Svendborg både lokalt, regionalt og

nationalt. Vi er flot repræsenteret i lokale

og regionale medier som Fyns Amts Avis,

Fyens Stiftstidende, TV2Fyn, Radio Diablo,

DR P4Fyn, Ugeavisen Svendborg, mm. Her

er det både som avisartikler, radioindslag

og tv-deltagelse. Flere af sekretariatets

medarbejdere blev interviewet i Radio

Diablo ved gentagne events og Eventchef

Anja Mia Haas blev interviewet af TV2Fyn i

forbindelse med afviklingen af SVEND -

Hele Danmarks Filmpris og DR Vejret i

forbindelse med Gammel Torvedag. Flere af

vores events har haft national

pressedækning og SVEND - Hele Danmarks

Filmpris 2019 er et godt eksempel herpå.

Danmarks Radio, Billed Bladet, BT, TV2 og

mange flere var tilstede ved selve

prisfesten,

SVEND - Hele Danmarks Filmpris 2019
Foto: Andreas Bastiansen

men SVEND19 var også flot dækket i

tiden op til selve filmugen. Her var der

især fokus på Bille August, årets

modtager af Hædersprisen, der bl.a. var

gentagne gange i Go'Morgen - og

Go'Aften Danmark, samt Aftenshowet i

forbindelse med hans modtagelse af

prisen. 

10,4 MIO. KR.
i annonce- og brandingværdi

SVEND - Hele Danmarks Filmpris er kun ét af

de events, der planlægges og afvikles af

SvendborgEvent. SVEND alene havde i 2019 en

annonce- og brandingværdi på 10 mio. kroner.

Kilde: Have A/S



PRESSE OG MEDIEDÆKNING
08

Pressedækningen er hovedsageligt byg-

get op omkring de forskellige events vi

ud- og afvikler, men vi har også haft en

mediedækning, der rakte ud over dette.

Eksempelvis har SvendborgEvent været

med til at sikre, at DR Vejret valgte at

besøge Svendborg i sommerperioden,

hvorfra de optog programmet og

sendte live fra Christiansminde. Dertil

sikrede vi en dækning af Gammel

Torvedag, som vi ligeledes er arrangør

bag, hvorfra DR Vejret bragte et 

interview med Eventchef Anja Mia Haas

om vejrets påvirkning på store arrange-

menter. Vores PR-arbejde er altid udfra

formålet om at brande Svendborg, men 

SvendborgEvent bliver ligeledes omtalt

ved andre begivenheder. Eksempelvis i

Fyns Amts Avis' leder fra december, hvori

chefredaktør Rikke Bekker understreger

vigtigheden af events i Svendborg, hvortil

vores events og tiltag nævnes som

konkrete eksempler, der har en positiv

effekt på byens borgere og handlende.

Besøg af DR Vejret under Gammel Torvedag 2019



VI INDGÅR I MANGE SAMMENHÆNGE

Koordinationsgruppe,

Destination Fyn

Fælles regional udvikling af den

fynske destination og sikring af

vækst i turismesektoren og

oplevelsesøkonomiske tiltag.

Havneforum

En del af den samlede medlems-

gruppe med repræsentanter fra

erhvervs-, forenings- og kulturlivet i

Svendborg.

Koordinationsgrupper,

Landsstævnet 2021

Fælles planlægning og sparring i

forbindelse med LS2021.

Inspiring Denmark

Udvikling af erhvervsturisme og

tiltrækning af internationale

konferencer til Svendborg og

resten af Sydfyn gennem netværk

og vidensdeling.

SvendborgEvent er repræsenteret i et udvalg af forskellige grupper, netværk og fora. De

forskellige repræsentantskaber er med til at sikre en koordineret indsats på Svendborg-

Events kerneområder, gennem netværk, videns- og erfaringsdeling og fælles udvikling af

nye tiltag og produkter. Det sikrer en bæredygtig udvikling og deling af know-how

indenfor detailhandel, maritim kultur, turisme og eventplanlægning. 

Citychefer.dk

CityCheferne er et vidensnetværk,

der har til formål at sikre levende

handelsbyer i fremtiden, gennem

netværk, kompetenceudvikling,

studieture og vidensdeling.

Torvegruppe

Arbejdsgruppe, der bidrager til et

aktivt og rekreativt byrum på

Torvet i Svendborg. 

Messegruppe

Koordinationsgruppe med fokus

på koordinering af aktører i

Svendborg til deltagelse på Ferie

for Alle, Skandinaviens største

feriemesse, der afholdes i Herning.

Havnesikringsgruppe

Maritim sikring af havneområdet

og -faciliteter i Svendborg.,

herunder terrorsikring og fokus på

det samlede havneareal.
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Et af SvendborgEvents kerneområder er

turismearbejde. Det udmønter sig i

forskellige arbejdsfunktioner, bl.a.

etablering af byvandringer, salg af billetter,

produktion af turistmagasinet, mv. 

Samarbejde med Indspiring Denmark

Inspiring Denmark er en anden meget nær

samarbejdspartner, hvor vi deltager i

koordinationsgruppen. Her arbejdes der

internationalt på at hente konferencer og

kongresser til byen og vi er en del af

Byernes Værtsskab, hvor vi blandt andet

står for at udvikle og opdatere en hvidbog

til brug for hurtige svar ved nationale og

internationale henvendelser

10

TURISME

Strategisk turismearbejde

SvendborgEvent er det naturlige

bindeled til kommunens turistaktører,

både dem der er organiseret i Svendborg

Turistforening, som vi er sekretariat for, og

dem der ikke er. Vi rådgiver og sparrer

med aktører, indhenter informationer og

fotomateriale for at sikre at vores

hjemmeside, visitsvendborg.dk, er så

opdateret og relevant for turister som

overhovedet muligt.

Billet.dk

Ticketmaster

Rottefælden

Shopping Svendborg

Lokale erhverv (hoteller,campingpladser,

gårdbutikker m.fl)

DestinationFyn

Danmarksdistributionen

Lokale begivenheder/aktiviteter

VisitDenmarkFacebook

Koordinationsgruppe hos

Destination Fyn

Vi indgår, sammen med en repræsentant

for Svendborg kommune, i en

koordinationsgruppe hos Destination Fyn

hvor turistchefer og bureauledere

mødes for at kvalificere, understøtte og

implementere den retning og de tiltag

som Fyns eneste destinations selskab,

nemlig Destination Fyn, udpeger.

Geopark Det Sydfynske Øhav er en nær

samarbejdspartner og vi ser en fælles

opgave i at brande området som geopark

og lette vejen hen mod den eftertragtede

titel som UNESCO Geopark.

Partnerskaber i turismesektoren

446.032
overnattende gæster 

Cirka halvdelen af de overnattende
gæster, overnatter på campingarealer.

41.555
gæster på turistkontoret

I 2019 var hele 41.555 gæster forbi
turistkontoret. 



VISITSVENDBORG

Pakhusbutikken

Endnu en travl sommer på Turistkontoret

og i Pakhusbutikken er veloverstået.

Vi har fået besøg af turister, men også af

byens borgere, der kommer forbi for at

søge information om andre dele af landet

og indsamle materiale til deres

kommende ferie. 

Dertil har vi haft selskab af Danmarks

første kulinariske turistbureau, der har

haft en plads i Turistkontoret i

sommerperioden. Det kulinariske

turistbureau har haft fokus på - og vejledt

gæsterne i kulinariske turistoplevelser. 

Salg af turismeprodukter

Vi sælger forskellige turismeprodukter,

bl.a. gavekort til Sundfarten Helge, 

Sejlture med Meta og ikke mindst lokale

specialiteter. Derudover har vi salg af

billetter til diverse arrangementer og

Rottefælde-ophold. Vi udsteder fisketegn,

havkajakkort, cykelkort, vandre-

beskrivelser, postkort, plakater, mv.
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SHOPPING SVENDBORG-GAVEKORT 

 

ROTTEFÆLDE-OPHOLD

 

2.111.468 
mio. kroner 

276.905
kroner 

I 2019 solgte vi i alt 23
opholdspakker til revyen
Rottefælden, der bl.a. inkluderede
fuld forplejning, og overnatning.
De solgte ophold havde en værdi
af 276.905 kr.

Vi havde et samlet salg på 4243
gavekort til ShoppingSvendborgs
butikker, hvilket gav en samlet
omsætning på lidt over 2 mio.
kroner.

Gavekort til Shopping Svendborg

Udover de forskellige turismeprodukter,

sælger vi også Shopping Svendborg-

gavekort, Gavekortordningen er for

Shopping Svendborgs medlemmer og

tæller ultimo 2019 lige omkring 60 ud af

cirka 110 medlemmer. 

Nyt website

Hjemmmesiden for VisitSvendborg

overgik i år til et helt nyt styresystem og

platform. Platformen er udarbejdet og

opsat som en skabelon som alle Visit-

sider selv kan udfylde med tekst- og

billedindhold. VisitSvendborg har altså

fået et nyt virtuelt ansigt, der i langt

højere grad viser, hvad Svendborg kan

byde på og illustrerer byens forskellig-

artede attraktivitet. Platformen er

desuden mobilvenlig og kan nemt tilgås

fra både tablets og mobiler. Denne

administreres desuden af

SvendborgEvent.



TURISTMAGASINET
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Igennem en lang årrække har hhv.

Turistbureauet og senere SvendborgEvent

hvert år fremstillet et magasin med en

præsentation af Svendborgområdet og

med en omtale af områdets seværdigheder

og attraktioner.

Et magasin, der fra at have været en

traditionel turistbrochure, er endt op med

at blive et yderst eftertragtet magasin. I

2019 indgik vi et samarbejde med

VisitFaaborg om et fælles turistmagasin

med formålet om en fælles repræsentation

af Sydfyn. Samarbejdet har udmøntet sig i

et smukt og informativt magasin med 

navnet Det Sydfynske Øhav, der ligeledes

bringer opmærksomhed til Geoparken. 

Magasinet trykkes i tre forskellige

sprogversioner (dansk, tysk og engelsk)

og i et oplag på 60.000 eksemplarer.

i 2020 er vi endnu engang gået sammen

med VisitFaaborg og er netop nu ved at

lægge sidste hånd på det flotte magasin,

som skal pryde alle landets turistbureaer

heriblandt vores eget. Magasinet er

udarbejdet så hver by stadig har plads til

sit eget særkende, men med fællestræk

omkring især naturen, Øhavet og den

kulinariske scene.

3 SPROG
dansk, tysk og engelsk

Vi producerer både en dansk, tysk og
engelsk version, oversat af
professionelle oversættere.

60.000
eksemplarer

Magasinet udkommer i et
oplag på cirka 60.000
eksemplarer. 



Nyhedsbreve i samarbejde med formanden

Deltagelse i bestyrelsesmøder

Referat

Annoncering

Praktiske opgaver omkring generalforsamlingen

Invitationer til messedeltagelse

Laver vagtplan for deltagere på messer

SvendborgEvent udgør sekretariatet for Turistforeningen i Svendborg. Det vil sige, at vi

servicerer og passer foreningens private - og erhvervsmedlemmer, herunder opdaterer

medlemslister, og klargør til bogholderi  for årlige udsendelse af opkrævning af

kontingent. Derudover varetager vi følgende opgaver:

 

Byvandringer

Hvert år fremstiller vi en brochure med byvandringer. De sidste år har det været i

samarbejde med Svendborg Museum. Det vil sige at vi holder møder med museet, finder

egnede ture, beskriver disse og ikke mindst laver layoutet til trykkeriet. Derefter læser vi

korrektur, og står for udleverering og distribuering. Vi sørger ligeledes for at få fremstillet

plakater og distribuerer samme. 

 

Ligeledes fremstiller vi de populære Bykort, der produceres i blokke á 30 stk. og som

udleveres både her på turistkontoret, men også fordeles til hoteller, campingpladser og

butikker, der gerne vil kunne servicere kunder direkte.
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TURISTFORENINGEN



MARITIMT CENTER 

Maritime aktiviteter

Året bød på mange maritime aktiviteter, med

fornyelse og nye tiltag. Silverrudder Saturday var

fyldt med spændende aktiviteter hele dagen,

som understøttede publikumsoplevelsen og

Silverrudder sejladsen.  

Piratdag var en fin succes, hvor vi valgte at ændre

på opbygningen og istedet lavede et åbent pirat-

arrangement hvor alle de små og store pirater

kunne komme og prøve kræfter med

forhindrings bane af maritim karakter. 

Julemanden kom sejlende den første weekend i

december, så han derefter kunne besøge byens

børn i de efterfølgende weekender. 

2019 var også året hvor et nyt tiltag opstod -

maritim fælleshygge i Pakhuset. Et arrangement

som hurtigt blev udsolgt. Der blev serveret

skipperlapskovs i store mængder, sunget alle de

gode gamle sange og sidst men ikke mindst blev

der set film. En rigtig hyggelig aften.

 

Chartersejladser

I 2019 har vi omsat for 208.223 kr. mere end i

2018, hvilket er en stigning på 17,4 % fra det

foregående år. 

   

Pakhuset

Pakhuset er løbende blevet lejet ud til bryllupper,

møder, markeder, fødselsdage, mv.
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1.167.500
kroner til skibene

Vi omsatte sidste år for ca. 1,3 mio. kroner i
chartersejladser. Det er en stigning på 17,4
% fra sidste års omsætning. Størstedelen af
den omsætning går til bevaring af de
gamle træskibe.



Hos SvendborgEvent er vi sekretariat for

Shopping Svendborg og arbejder efter den

selvstændige bestyrelses målsætninger og

retningslinjer.

Gavekortordningen

Vi varetager salg af gavekort i vores egen

butik og understøtter og initierer andre

udstedelsessteder. I 2019 har vi også sikret

en elektronik løsning, så det nu er nemt for

udenbys kunder at forære et gavekort til

byen væk. Der blev omsat for over 2 mill, kr.

på gavekortordningen i 2019.

Eventudvikling

Vi har i 2019 arrangeret og afviklet

Forårsfredag, Gl. Torvedag, Biler i Byen,

Kulturnat, Black Friday, Juletræstænding

og som noget helt nyt, Juletorv. Samtidig

sørger vi for at Shopping Svendborg er

medaktør i de øvrige events vi står bag og

bygger bro til Shopping Svendborgs

medlemmer og andre eventaktører.
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SHOPPING SVENDBORG

Markedsføring af handelsbyen

Vi står for en relevant og opdateret

hjemmeside og har i 2019 haft fokus på at

brande handelsbyen Svendborg på sociale

medier. Vi har som noget nyt startet

medlemsmøder op en gang månedligt ude

hos medlemmerne. Efter en lidt træg start

er der nu venteliste på at være vært til disse

møder. Vi arbejder kontinuerligt på at

udbrede kendskabet til Svendborgs

handelsliv og specielt til at få byens

detailhandel som medlemmer. I 2019

søsatte vi nye synligsmarkører, eksempelvis

klistermærker til vinduer, annoncering på

storskærm, opstart af og kampagne på

sociale medier. Vi igangsatte arbejdet med

at opdatere og udvide medlemsfordele og

det resulterede i nyt, gennemarbejdet

salgsmateriale, som vi allerede nu kan

afsløre – har sat turbo på medlemstilgang i

2020.

 

Svendborg skal fortsat være en attraktiv handelsby

Detailhandlen er world wide presset af digitalisering og store spillere på markedet, og også

Svendborgs detailhandlen mærker udfordringen. Vi er derfor medlem af netværket

Citychefer.dk hvor kollegaer fra hele landet mødes for at inspirere, diskutere og blive

klogere på udfordringerne. I netværket som pt. tæller 38 byer i Danmark, er det tydeligt at

organiseringen omkring SvendborgEvent er til stor inspiration og vi har da også allerede

haft besøger af flere byer og bystyrer, der ønsker at blive klogere på Svendborgs

model for at skabe synergi mellem byens erhverv og tænke detailhandel sammen med

oplevelser, alt det der skaber levende byer.



WEB OG SOCIALE MEDIER
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World Wide Web

I kraft af SvendborgEvents forskellige

sekretariatsfunktioner, varetager vi

driften af fem forskellige hjemmesider.

Foruden webistet for SvendborgEvent

står vi for sitet for Shopping Svendborg,

SVEND - Hele Danmarks Filmpris,

Maritimt Center og VisitSvendborg.

Alene i år har SVEND, VisitSvendborg

og SvendborgEvent fået et helt nyt

website.

+ 45,3 %
sidefølgere
På SvendborgEvents Facebook-side
er antallet af følgere steget med 45,3 %
siden 2018 og er nu oppe på 2247
følgere i alt.

231.941
personer
I år havde vi oprettet 21 begivenheder
på Facebook (sidste års antal var 12
begivenheder), der havde en samlet
rækkevidde på 231.941 personer.

kanaler, for at tydeliggøre forskellen på

vores forskelle foreninger og brands. 

Vi oplevede en stor brugeraktivtet på

vores forskellige kanaler og sider, især i

anden halvdel af året. Vi har ligeledes

fået en del flere følgere på især Facebook

og Instagram, så vi når ud til langt flere

mennesker end hidtil.

Mange nye tiltag er kommet til i

slutningen af året og vil derfor være langt

mere målbart i den kommende års

aktiviteter på de sociale medier. 

Forstærket kommunikationsindsats

I slutningen af året har vi udviklet en helt ny

kommunikationsstrategi og -guide, der skal

være med til at sikre en ensretning af vores

forskellige kommunikationskanaler, og

etablere en strammere visuel og skriftlig

linje. Guiden er desuden udarbejdet så vi

fremover i højere grad tager højde for

Facebook og Instagrams algoritmer og

derved når ud til langt flere mennesker. 

I anden halvdel af 2019 har vi ligeledes

oprettet nye sider og profiler på forskellige

  

Nyt website til SvendborgEvent

Den 1. oktober fik vi en ny hjemmeside.

Der har indtil videre været 3.227

visninger. Dette må siges at være ret

godt, idet at vi endnu ikke har lavet

markedsføring for den nye side. Dette

tal skal gerne vokse støt de næste par

år. Den nye side indeholder flere af de

spændende arrangementer i byen, men

også brugbar viden for arrangører i

vores arrangør-guide.

. 



BRIDGE ER JO IKKE
VERDENS STØRSTE

SPORT, SÅ JEG SYNES,
DET ER ENORMT GODT

SET AF SVENDBORG
EVENT, AT MAN TIL AT
BEGYNDE MED KUNNE
SE EN MULIGHED I DET
HER. FOR DET HAR JO
VIRKELIG VIST SIG,
AT DET KAN NOGET

FOR VORES OMRÅDE.

F Y N S  A M T S  A V I S
1 4 .  J A N U A R  2 0 1 9

BO HANSEN
BORGMESTER, SVENDBORG KOMMUNE

Om tiltrækningen af Dansk Bridgefestival til Svendborg
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TILTRÆKNING AF
EVENTS

SvendborgEvent har i år været med til at trække

flere store begivenheder til byen, der alle er med til

at give et boost til byens detailhandel, restaura-

tioner og hoteller. De store nationale og interna-

tionale events er med til at brande Svendborg og

skabe synlighed omkring Sydfyn.  

Dansk Bridgefestival

SvendborgEvent har haft en afgørende betydning i

tiltrækningen af Bridgefestivalen, en national

begivenhed for bridgespillere fra hele landet. Det

udmøntede sig i en fem-årig aftale, hvor direktør

Charlotte Fuglsang, på årets Nytårskur, underskrev

en kontrakt om afholdelse af Dansk Bridgefestival i

Svendborg fra 2020 til 2024.  

Harley Davidson Super Rally 2026

Harley Davidson Club of Denmark har indstillet

Svendborg som værtsby for Super Rally 2026 - på

baggrund af et godt samarbejde med Svendborg-

Event og Svendborg Kommune. 16.000 gæster fra

hele verden forventes at deltage. Det betyder øget

hotelbelægning og - salg i butikker og restaura-

tioner, foruden tiltrækning af turister. 

Euro-Afrikanske mesterskaber i undervandsjagt

I efteråret var Svendborg vært for Dansk Sports-

dykker Forbunds 32. Euro-Afrikanske mesterskaber

i undervandsjagt. Her var SvendborgEvent en med-

virkende faktor til at mesterskabet blev lagt i netop

Svendborg.

Den Nationale Cykelkonference

Det er dog ikke alt, der går vores vej. Vi søgte at få

den Nationale Cykelkonference til byen - dog uden

held. Men vi prøver bare igen en anden gang. 



2019 har budt på store og små events i hele byen, hvor der både var plads til gamle kendinge og

publikumssuccesser, såvel som nye tiltag. 

SvendborgEvent var den primære aktør i både planlægning og afvikling af samtlige events, men

altid målrettet efter mål- og interessegruppen for henholdsvis Shopping Svendborg, Maritimt

Center Danmark og SVEND - Hele Danmarks Filmpris. De maritime events etableres altid med

formålet om at støtte op om byens maritime attraktivitet, og events i Shopping Svendborg-regi er

med formålet om at tiltrække flere gæster til byen og øge salget i butikkerne. Der blev taget godt

imod både nye og gamle events. Her er et udpluk fra året der gik.
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ÅRETS EVENTS 2019

SVEND - Hele Danmarks Filmpris

Uge 35 var igen filmuge spækket med

spændende open-air film, børneweekend

med besøg af blandt andre selveste Motor

Mille, i Krøyers Have og en stor prisfest på

Torvet.  

Hele ugen var der Open Air film i Krøyers

Have - og her havde alle mulighed for at

komme og se nogle af Bille Augst' film. Der

var endda danmarkspremiere på en af hans

film. 

Gammel Torvedag

Første torsdag i august måned var der liv i

Krøyers Have, Ramsherred og på Torvet.

Gammel Torvedag trak endnu engang rigtig

mange mennesker til midtbyen, hvor der blev

handlet fra boderne, musikalske indslag fra

blandt andet Den Gamle Variete, Peder Most

Garden og Bangsbostrand Byorkester. En dag

med høj solskin, det meste af dagen  og flere

tusinde mennesker.  



Børneloppemarked

Dagen inden Gammel Torvedag, havde vi

arrangeret børneloppemarked på Torvet -

for første gang i mange år. Boderne var

udsolgt før ararngementet startede. Det var

et meget velbesøgt arrangement, og mange

af bodholderne glædede sig allerede til

næste års Børneloppemarked, hvor de håber

at arrangementet bliver til. 

Silverrudder

September måned bød igen på Silverrudder

- en kæmpe event som trækker stor

international og national opmærksomhed. I

år var verjret fint og mange sejlere

gennemførte løbet, der var udsolgt på en

lille uges tid. Et rekordstort antal sejlere var

klar - hele 450 sejlere havde meldt sin

ankomst.

Æbleræs

Efterårsferien startede med Æbleræs - en

gammel tradition som hvert år trækker

mange mennesker til havnen. 

I år var der igen salg af æbler fra

skibssiderne, salg af æbleflæsk til alle de

fremmødte og ikke mindst musik, 

 høstmarked og god stemning på kajen.
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Juletorvet

2019 var også året hvor Svendborg fik et

Juletorv. En gade med de fine træboder

stod på Torvet, og var fyldt med spændende

julelækkerier - alt ligefra tøj, gløgg,

pandekager, vafler, sennep, dekorationer og

meget mere. Tre weekender i december var

Torvet   

Svendborg er også festivalernes by

I Svendborg er der rigtig mange festivaler og

2019 var ikke en undtagelse. Store og små

festivaler har været i byen og fået lokal og

national presse til byen. 

Her kan nævnes Hansted Live, Skarø Festival,

SPULT, Bridge, Svendborg Handicap Festival,

Jazz festival, Svendborg International

Orgelfestival, Høje Bøge Open Air, Den

Sydfynske Operafestival, Svendborg Graphic,

Svendborg Skolefilm Festival,

Demokratifestival, SVEND - Hele Danmark

FIlmpris, Portvinsfestival, Kulinarisk Sydfyn

Fødevaremarked, Tartelet festival - ja vi

kunne blive ved. Svendborg er Festivalernes

by! Vi har ikke været involveret i alle

ovenstående events, men vi har været en

medspiller i promoveringen og er glade for

opbakningen til byens mange events.

Bridgefestival

Bridgefestivalen vokser år efter år og 2019

var ingen undtagelse. Endnu en succes i

Svendborg, og fyldt med glade spille gæster.

Anslået omkring 2000 gæster. 10 dage hvor

hoteller og restauranterne er booket og der

er mange glade gæster i byen og handle. 



Julemanden kom sejlende

Traditionen tro kom Julemanden sejlende,

den første weekend i december. Her stod

mange af byens børn og tog imod ham i høj

solskin og med en Delfin ved siden af.

Børnene fik æbleskiver og kakao at varme

sig på og derefter gik de alle i samlet flok på

på Torvet og dansede om juletræet. 

Biler i Byen

Efterhånden en tradition der fylder

Centrumpladsen med gode tilbud, de

nyeste bilmodeller, glade gæster, musik,

veteranbiler, aktiviteter for store og små. 

2019 var en endnu engang en succes for

bilforhandlerne der forlod pladsen med

glæde og havde haft en dejlig dag. 

 

Piratdag

Piratdag blev afholdt med stor succes.

Mange børn kom fra nær og fjern og deltog

aktivt i alle de mange spændende

pirataktiviteter, som var stillet til rådighed. 

I år lavede vi en åben-pirat-dag hvor de små

pirater kunne komme og deltage når det

passede.



MEN SVENDBORGEVENT HAR OGSÅ
VÆRET EN DEL AF...

DR Vejret sender live

Paraden

Sart Danseteater

Musikskolens event

Terrier Festival

Roklubbens event

Kajakklubbens event

Verdensballetten

Demonstration

SPULT

Besøg af OFF-roader

Drive In-Bio

Foreningsmarked

Svendborgløbet

Eldag

Ørkildsskolens event

Høje Bøge Open Air

Musikefterskole forestilling

P3 sender live

Thurø E-sports event

Fodbolddrengene hyldes på

Torvet

Gadefesti Frederiksgade

Britten Youth String Orchestra

Ø-hop

Musik på Lille Torv

Hansted Live

Cittaslowdag

Integrationsfestival

Dans på Gerritsplads

Lokations til filmoptagelser

og meget, meget mere...



VI SIKREDE JULEBELYSNINGEN
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Konkurrenter går sammen

Julebelysningen er under pres mange

steder i landet, hvor byer har svært ved at

rejse penge til formålet. I Svendborg har

sagen været helt anderledes! 

SvendborgEvent har været initiativtager

bag et samarbejde med lokale fonde og

byens erhvervsliv, der i fællesskab har

sikret årets julebelysning. 

Rekordstor opbakning

Vi udsendte et julebrev til samtlige

bygnings- og butiksejere i midtbyen og på

havneområdet, med opfordring om

økonomisk opbakning af julebelysningen

Det resulterede i, at mere end 100

støttegivere tilsluttede sig projektet,

foruden to fonde; Fonden for Fynske Bank

og Spar Nord Fonden.   

Vi binder byen sammen

I år kunne SvendborgEvent også udvide

julebelysningen til Frederiksgade, der

derved var med til at binde by- og

havneområdet tættere sammen i

julemåneden. Udvidelsen er muliggjort

gennem et tæt samarbejde med gadens

lejere og udlejere.

Kampen mod internethandel

Tillbagemeldingen fra byens erhvervs-

drivende, har været god. Flere har især

haft fokus på, at julebelysningen er med til

at sikre en attraktiv handelsby for både

indbyggere og turister, der sikrer, at jule-

handlen lægges i Svendborg, i stedet for

gennem onlinehandel. Det gælder også

de mange juleevents, herunder vores

etablering af et helt nyt Julettorv.



DET ER LYKKES OS
AT KOMME UD MED

DEN GODE HISTORIE.

 JULEBELYSNINGEN
ER BLEVET EN

SUCCES, SOM FLERE
GERNE VIL VÆRE EN

DEL AF OG LÆNE SIG
OP AD

ANJA MIA HAAS
EVENTCHEF, SVENDBORGEVENT

F Y N S  A M T S  A V I S
2 9 .  N O V E M B E R  2 0 1 9



OM SVENDBORGEVENT

Kurt Mousten, Formand 

Christian Thuesen, Erhvervsforum

Anne Hjortenberg, Kulinarisk Sydfyn

Søren Bach-Hansen, Svendborg Kommune

Lars S. Aagaard, Hotel- og beværtergruppen

Tom Pelle, Svendborg Turistforening

Martin Larsen, Shopping Svendborg

Bestyrelse

SvendborgEvents bestyrelse består af repræsentanter

fra hver af interessenterne bag Svendborgevent.

Anja Mia Haas, Eventchef

Mette Dennig, Turismekonsulent, butik

Morten Lund Jensen, Projektmedarbejder, økonomi

Nadja Larsen, Eventkonsulent

Casper Lykke, Salgs- og eventkonsulent

Maja Cecilie Nielsen, Eventkoordinator, SVEND

Sekretariatet

SvendborgEvent består af seks medarbejdere, som

tilsvarende dækker de forskellige interesseområder,

som SvendborgEvent favner:

Dertil har vi haft forskellige praktikanter ansat, hvoraf

én af dem udmøntede sig i en projektansættelse på

tre måneder.
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SEKRETARIATET

Shopping
Svendborg

SVEND -
Hele Danmarks 

Filmpris

Maritimt Center
Danmark

Visit-
Svendborg

Vi står også bag

SvendborgEvent varetager også en række sekretariatsfunktioner for foreninger, der hører

under det samlede brandhus. 

VisitSvendborg og Maritimt Center Danmark er brands, der er inkorporeret i

SvendborgEvent, hvor SVEND - Hele Danmarks Filmpris og Shopping Svendborg har sin

egen bestyrelse og vedtægter. Samtidig er SvendborgEvent også sekretariat for

Turistforeningen.

Hvert brandhus og forening har hver sine forskellige nyhedskanaler. Eksempelvis et

nyhedsbrev, hjemmeside, Facebook-side, Instagramprofil, mv. - der alle varetages af

SvendborgEvent.
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Turist-
foreningen

SvendborgEvent

Detailhandel

Maritime events

Turismearbejde

Turismeservice

Produktinformation
Eksponere

fynsk filmkultur

Kulturelle
tilbud

Maritim
attraktivitet

Fynsk filmpris

Fælles
branding

Turistinformation

Chartersejlads

Handels-
samarbejde

Aktivt bylivTurismeomsætning

Pakhus

Events

Festival



SvendborgEvent blev etableret 12. sep-

tember 2014, og startede op 1. januar 2015.

Formålet var at dække byens kommer-

cielle, kulturelle og kommunale interesser

ved at trække events til Svendborg og i det

hele taget give kommunens begivenheds-

kultur et løft.

Derudover arbejder SvendborgEvent med

lokal turistservice, erhvervsturisme,

profilering og branding af Svendborg, med

særligt fokus på lokal for-ankring,

tilbagevendende begivenheder og

økonomisk effekt.

For at få det bedste ud af mulighederne

har en vifte af nøgleaktører på

eventfronten slået kræfterne sammen og

dannet organisationen SvendborgEvent.

Ved at samle indsatsen skabes bedre

muligheder for samspil og synergi på

tværs af arrangementer og interesser. 

Interessenterne bag Svendborg-Event er:

Shopping Svendborg, Erhvervsforum

Svendborg, Svendborg Turistforening,

Svendborg Kommune, Hotel- og

beværtergruppen og Kulinarisk Sydfyn.

B A G  S V E N D B O R G E V E N T  S T Å R  S E K S  F O R S K E L L I G E  N Ø G L E A K T Ø R E R .  

D E T  S K A B E R  S A M S P I L  O G  S Y N E R G I  P Å  T V Æ R S  A F  I N T E R E S S E R .

VORES BAGLAND
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SvendborgEvent
Havnepladsen 2
5700 Svendborg
CVR 33980490

www.svendborgevent.dk
 facebook.com/svendborgevent

@svendborgevent

SVEND- Hele Danmarks Filmpris 2019


