
 
 

VM i Hafnia - Fodboldfestival til københavnerne 

2022 står igen i fodboldens tegn i København. Denne gang afholdes VM i november/december og det vil med 

garanti tænde en fodboldfeber i hele byen igen. Denne fodboldfeber vil vi igen i år gerne have til 

Valby/Sydhavnen. Vi ønsker derfor at fylde Hafnia med fodboldglade københavnere til en stor fodboldfestival 

i fællesskabet tegn. 

Lige såvel som vi elsker fodbold i Hafnia-Hallen, har vi også en holdning til uretfærdighed, undertrykkelse og 

menneskerettigheder i forbindelse med afholdelsen af VM i Qatar. Der er flere steder hvor almindelige 

menneskerettigheder er tilsidesat og kommercielle forhold og magt har været rettesnoren.  

Derfor vil vi i løbet af vores fodboldfestival også sætte fokus på emner, hvor krænkelser af 

migrantarbejdernes menneskerettigheder og brugen af sportswashing til at forbedre deres omdømme, 

igennem talks og debat. Dette vil ske i samarbejde med folkeskoler, Gymnasieklasser og andre institutioner 

som kommer i Hafnia-Hallen for at deltage i storskærmsarrangementer.  

Vi har indgået et samarbejde med Amnesty International, som sammen med Hafnia-Hallen hver kampdag 

afholder disse arrangementer som et led i deres undervisningsforløb for skolerne.  

Derudover vil vi på kampdage for Danmark arrangere en udstilling, som dokumenterer og formidler de 

kritisable forhold for tilblivelsen af VM i Qatar. Vi ønsker at give vores gæster og samarbejdspartnere 

mulighed for at forholde sig kritiske og oplyste til arrangementet i Qatar og vores oplysningsarbejde er et 

fælles ønske om at fremme menneskerettigheder i bred forstand.   

Selve Storskærms arrangementet har til formål at samle Københavnerne til en fælles fodboldoplevelse. I 2018 

og 2021 afholdt Hafnia-Hallen med stor succes store fodboldarrangementer, og denne oplevelse vil vi meget 

gerne gentage i år. 

Hafnia-Hallen ønsker i samarbejde med en række lokale foreninger (bl.a. BK Frem, Fremad Valby og Ajax Kbh) 

og institutioner (bl.a. Kirsebærhavens Skole, Vigerslev Alle Skole og ungdoms- og fritidsklubben Rubinen) at 

skabe en stor lokal fodboldfestival under VM2022 med masser af fodboldrelaterede aktiviteter og 

storskærmsvisning i hele VM-perioden. Der er planlagt flere dage med forskellige små turnering i f.eks. 

”ove lægge ”, fodte is, Te ball og pa afodbold, so  e  del af a a ge e tet fo  at skabe e  
totaloplevelse omkring denne store begivenhed. Men det vigtigste aspekt i arrangementet er fællesskabet 

og glæden ved fodbold. Uanset om du er herboende polak, senegaleser eller født og opvokset i Valby.  

Festivalen er med andre ord åben for alle, men arrangementet har en udpræget social profil, og der er 

allerede lavet forhåndsaftaler med forskellige boligsociale områder i Valby/Sydhavnen omkring forskellige 

arrangementer for områdernes børn og unge.  

Projektet vil hovedsageligt blive bemandet af frivillige fra vores omkringliggende fodbold- og 

håndboldklubber, der allerede har tilkendegivet en stor interesse i at stille med deltagere. 

 

 



 
 

 

Tidsplan: 

Projektet skal løbe at stablen fra. d. 20/11-18/12 2022. Vi ønsker – hvis muligt – at vise alle kampe i 

turneringen. Vores intention er at invitere hele Sydhavnen, Valby og resten af København indenfor til at 

deltage i arrangementet igennem turneringen. Arrangementet vil være helt uden entre eller 

tilmeldingsgebyrer. 

Vi forventer, at der i løbet af arrangementet vil komme mindst 10.000 gæster i hallen. Til alle Danmarks 

kampe, vil der være opsat storskærm i hallen med plads til ca. 1500 gæster. Til de resterende kampe, vil der 

blive opsat et VM-telt, der viser alle kampe fra VM-turneringen. 

Økonomi: 

Hafnia-Hallen er som udgangspunkt eneansvarlig for arrangementets økonomi. 

De eneste forventede indtægter i projektet er salg af drikkevarer og mad i vores café. Vi søger derfor om 

tilskud til afviklingen af arrangementet, der i år vil få flere forventede udgifter og færre forventede indtægter 

end hvad vi oprindeligt havde budgetteret med – særligt pga. af de stærkt forhøjede energipriser. 

Som det fremgår af vedhæftede budget, søger vi om støtte til leje af storskærm, hegn, stole leje af telt mm. 

i aktivitetsperioden. 

 

Mvh. Jan Barslev, Hafnia-Hallen 
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Hafnia-Hallen 

Julius Andersens Vej 6 

2450 København SV. 

kontakt@hafnia-hallen.dk 

 (+45) 91 53 04 04 

CVR: 38655248 

Aktionsplan for VM 2022 
 
 
Tema:  At vi bruger VM2022 til at gøre opmærksom på arbejdsvilkår under 

byggeriet af idrætsfaciliteter i Qatar og fokus på under hvilke forhold VM 
er blevet tildelt Qatar. 

 Fokus 1, menneskerettigheder og arbejdsforhold. 
 Fokus 2, Sportswashing. Hvordan diktaturer bruger sportsbegivenheder 

til at iscenesætte sig selv.  
 
Målgruppe: Hafnia-Hallen daglige gæster og de besøgende som kommer til 

storskærmsarrangementer i forbindelse med Danmarks kampe. 
 
Partner: Amnesti International, v/Tine Bonde og Roberto Zacharias  
  Social medie specialist, Jesper Holme Jensen 
 
Materiale: 1.Foredrag for Hafnia-Hallens daglige gæster, specielt fokus på  
  skoleklasser i 6.-9. klasse, Gymnasium, Boldklubber og efterskoler 
  2.Fremvisning af dokumentar ”Verdens bedste VM” ved indgangen af 
  Hafnia-Hallen 
  3.Udstilling med billeder og informationsplakater om 
  menneskerettigheder ved ankomst området i Hafnia-Hallen. 
  4.Aktionsbod i Hafnia-Hallen til kampene under VM 
 
Aktionsplan: 
 
21. november – 18. december, udstilling 
21. november – 18. december, dokumentar telt 
 
22. november foredrag for 3.x Københavns Åbne Gymnasium 
22. november foredrag for 7. klasse Oehlenschlæger Gade skole 
22. november foredrag for 2.g 2 klasser Rysensteen Gymnasium 
 
26. november foredrag Ajax København U15 og U17 
 
30. november foredrag for Kbh. Syd HF 2 idrætsklasser 
30. november foredrag for Københavns Idrætsefterskole 
 
2. december foredrag Lindenborg efterskole 
2. december foredrag 7.-8. klasse Skolen i Sydhavnen  
 
 
Mvh. Jan Barslev,  
Leder Hafnia-Hallen 


