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Meet the Danes er et nyt koncept, som afvikles i forbindelse med SportAccord Convention 2017 

i Aarhus. SportAccord Convention er verdens største internationale idrætstopmøde, som 

tiltrækker formænd og direktører fra næsten 100 verdensforbund, herunder fodbold, 

håndbold, atletik, sejlsport m.fl. Derudover vil repræsentanter fra forskellige OL-byer, 

sportseventorganisationer, presse m.fl. deltage i det store arrangement, som løber af stablen 

2.-7. april i Aarhus. 

 

Du kan se den foreløbige deltagerliste her: 

http://www.sportaccordconvention.com/delegate-list-sac2017 

 

 

De lokale arrangører af eventen – Aarhus Kommune/ Aarhus Events og Sport Event Denmark 

– vil som noget helt nyt ved en SportAccord Convention gerne tilbyde de delegerede mulighed 

for at møde en almindelig dansk (både nydansk og gammeldansk ) familie, se et almindeligt 

hjem i Danmark, nyde et traditionelt dansk måltid og få et indtryk af dansk humor og hygge. Vi 

søger derfor værtsfamilier, som har tid og lyst til at tilberede en typisk dansk middag for en til 

to gæster. 

For jer, som værtsfamilie, er det en unik mulighed for at møde spændende mennesker fra andre 

dele af verden, få indblik i deres arbejde med sporten, deres sprog og kultur. Konceptet går ud 

på, at en eller to delegerede besøger jer i jeres hjem, og sidder med om spisebordet under 

aftensmaden. Her vil der være rig mulighed for at lære hinanden lidt at kende, dele ud af sjove 

anekdoter og bidrage til, at give gæsten/gæsterne en oplevelse ud over det sædvanlige. 

Det er et krav, at I kan begå jer på engelsk, men det er ikke vigtigt, at det er perfekt. Middagen 

foregår onsdag 5. april fra kl. 19-21. Sluttidspunktet er vejledende og helt op til de enkelte. I 

vil som værter være ansvarlige for at hente og bringe gæsten til Radisson Blu Scandinavia Hotel, 

samt stå for aftensmåltidet. Vær opmærksom på at særlige hensyn til specifikke fødevarer kan 
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være nødvendige. Der ydes ikke økonomisk tilskud til arrangement, men forhåbentlig får I en 

sjov og lærerig oplevelse med i bagagen. 

Hvis I har lyst til at gribe denne mulighed og give gæsterne en unik oplevelse, kan I tilmelde jer 

ved at sende en mail til: akag@aarhus.dk. 

Mailen skal indeholde følgende oplysninger: 

- Navne og aldre på alle i familien 

- Beskæftigelse (alle, så vidt muligt) 

- Sportsinteresser 

- Sprog talt 

- Vil I modtage en eller to gæster? 

- E-mail adresser og telefon numre 

- Fysisk adresse 

- Andet? (Fx ønsker til speciel nationalitet/sportsgren el. lign.)* 

*Angiv gerne hvorfor I har særlige ønsker. Alle gæster og værtsfamilier bliver matchet ud 

fra ovenstående oplysninger og ønsker, men vi kan ikke garantere, at alle ønsker kan 

imødekommes. 

 

Vi ser frem til at kunne gennemføre dette arrangement til fælles glæde for både jer og for vores 

udenlandske gæster. 

Spørgsmål kan rettes til Aarhus Events på mail akag@aarhus.dk eller tlf. 2332 8362 til 

Katharina Grosen Andersen. 
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