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Bilag 2 
 
RISIKO VURDERING – SailGP 2022 København 
Beskriv de kendte risici ved projektet – eks. økonomi, tilladelser fra relevante myndigheder 
mv. – samt plan for håndtering af identificerede risici. 
 
Beskriv yderligere eventarrangørens faglige, tekniske og administrative kompetencer til at 
afvikle eventen samt hvorledes eventuelle risici i forhold til dette håndteres. 
------------------------------------------------------- 
SailGP's Event Risiko politik 
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Strategi 
Vi etablerer, hvor det er nødvendigt, og opretholder passende systemer og interne 
kontroller til overvågning og styring af risici i forbindelse med levering af vores events. 
Vores risikostyring er baseret på forsvarlig vurdering og den bedste tilgængelige 
information, hvilket forbedrer vores kapacitet til at identificere, styre og udnytte maksimale 
fordele ved nye udfordringer og muligheder, der præsenteres for os i denne nye 
sejsportsliga. 
 
Politikken kræver, at SailGP: 
 
• integrere systematisk risikostyring i forretningsprocesser; 
• arbejde for at udvikle en positiv risikokultur; 
• kommunikere og konsultere medarbejdere, partnere, entreprenører og interessenter om 
risiko; 
• opbygge en forståelse for at hjælpe med at styre delt risiko; 
• opretholde risikostyring i organisationen; 
• gennemgå og løbende forbedre personalets evne til styring af risici; og 
• gennemgå, som identificeret i ledelsesmetoden, hvordan vi håndterer risiko med 
rapportering til risikokomiteen. 
 
Vi er også nødt til at erkende, at det internationale miljø, hvor SailGP opererer, gør 
systematisk og effektiv risikostyring til en vital, omend kompleks, del af vores 
ledelsespraksis. 
 
Ansøgning 
Anvendelsen af SailGP's politik til styring af event risiko vil danne grundlag for en robust 
risikostyring, der omfatter: 
 
• sikker og streng beslutningstagning og planlægning; 
• identifikation af risici og kontroller; 
• proaktiv styring af risici og kontroller; 
• effektiv fordeling og anvendelse af tilgængelige ressourcer; 
• Eventstyring med reduktion i tab og omkostninger ved risiko; 
• interessenters tillid; 
• klar forståelse af personalet om deres roller, ansvar og autoriteter til håndtering af risiko; 
• overholdelse af relevant lovgivning; 
• stærk virksomhedsledelse; og 
• udvikling af en risikobevidst organisation. 
 
Politikken specificerer, at dette dokument, SailGP Event Risk Management Plan, vedrører 
SailGP som en hel organisation og identificerer vigtige strategiske risici, der påvirker 
organisationens evne til at nå sine mål. 
 
Som en del af vores tilgang til risikostyring har hver vigtig SailGP-funktionel gruppe et 
udpeget afsnit inden for SailGP-risikoprofil, hvor hver risiko er allokeret til den relevante 
risikoejer. 
 
Hvor det er muligt, vil risikostyring blive integreret i processerne og procedurerne i vores 
organisation for at tilføje værdi til beslutningsprocessen og vil blive udført på en måde for 
at få størst mulig indvirkning for SailGP fra inkludering af overvejelse af risiko. 
 
Ansvarlighed 
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Administrerende direktør er i sidste ende ansvarlig for SailGPs risikostyringspolitik og -
plan. 
 
Event Risk Committee er ansvarlig for tilsyn med og overvågning af 
risikostyringsstrategier. Udvalget rådgiver administrerende direktør om 
risikostyringsspørgsmål efter behov. Udvalget: 
 
• gennemgår, om ledelsen har etableret en relevant og omfattende ramme for risikostyring 
og tilhørende procedurer til effektiv identifikation og styring af SailGP's event risici; 
• bestemmer, om der er fulgt en sund og effektiv tilgang til styring af SailGP's største risici 
som beskrevet nærmere i SailGP Risikoprofil; 
• vurderer indvirkningen af SailGP's ramme for risikostyring på dets forsikringsordninger; 
• bestemmer, om der er fulgt en sund og effektiv tilgang til at etablere SailGPs planer for 
forretningskontinuitetsplanlægning, herunder om forretningskontinuitets- og 
genopretningsplaner er blevet opdateret og testet regelmæssigt; 
 
For at sikre, at vi har kapacitet til at styre vores risici, er det vigtigt, at alle medarbejdere 
forstår, at de er forpligtede til at være ansvarlige og ansvarlige for at styre risici i det 
omfang det er praktisk muligt inden for deres ansvarsområde. Dette vil blive indbygget i 
SailGPs induktionsprogrammer og, hvor det er relevant, indarbejdet i årlige 
præstationsplaner. Som sådan er alle SailGP-medarbejdere ansvarlige for risikostyring i 
deres daglige arbejde. Hvis en medarbejder identificerer en ændring i sandsynligheden 
eller konsekvensen i forbindelse med risiko eller kravene til at genoverveje 
risikostyringsmetoden, skal de bringe den til deres lederes opmærksomhed. 
 
Grundet den store indvirkning for den globale pandemi er der udviklet en ”COVID-Safe 
Plan”, der beskriver indvirkningen fra COVID på vores event planlægning, setup, 
publikumsinddragelse, rejsebegrænsninger, begrænsninger for tilrejsende medarbejdere, 
atleter og fans, opførsel under eventen, øgede krav til PPE og krav ved hjemrejse. 
 
Derudover er der udviklet en ”COVID Event Operations Protocol & Procedures” manual, 
der sikre at eventen kan afvikles selv under en pandemi. 
 
Hertil kommer en overordnet event sikkerhedsplan der udvikles i samarbejde med 
relevante myndigheder. 
 
Generelt om SailGP ift event risiko 
 
SailGP er verdens største sejlsportsserie og finansielt understøttet af Larry Ellison, stifter 
af Oracle og en lang række andre virksomheder. 
 
SailGP er en meget erfaren og rutineret arrangør, der har afholdt denne slags events i 13 
forskellige byer, på 3 forskellige kontinenter. (Sydney, San Francisco, New York, Cowes 
(UK) samt Marseille i 2019 og 2020. I 2021 bliver der afholdt events på Bermuda, Italien, 
England, Danmark, Frankrig, Spanien, New Zealand , Sydney og USA og ved afholdelsen 
i København i 2022 vil man have afholdt 20 events i 15 forskellige byer. 
 
Teamet bag SailGP har været med til at afholde Americas Cup i både San Fransisco og 
på Bermuda og kvalifikations stævner op til dette i de sidste 10 år. 
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SailGP kommer med op imod 300 personer (shore crew, sejlere, hospitality, media, 
production) til afvikling af eventen og vil derudover arbejde med lokale stakeholders for at 
sikre bedst mulige event. 
 
Derudover er der indgået samarbejde med Live Nation omkring denne event. Den mest 
erfarne arrangør af festivaler og koncerter i Danmark, hvis ikke i verden. 
 
Live Nation vil være partner på alle operationelle tiltag på land, hvor KDY vil være partner 
på alle operationelle tiltag på vandet. 
 
SailGP vil altid bestræbe sig på at arbejde med velrenommeret samarbejdspartnere, som 
har tilladelser/godkendelser til f.eks. telt opsætning og godkendte telte, stadion seating, 
toiletter osv. 
 
De økonomiske risici vil blive båret af SAILGP, og Oracle Racing Inc. der er opretshaver af 
serien, samt event support/supplier. Det vil være SAILGP Denmark i samarbejde med 
Danmarks største sejlklub KDY der vil være event arrangør, støttet op af SAILGP, med 
hele deres set up omkring disse events. 
 
Det danske selskab ledes af personer med erfaring som arrangør af internationale events. 
Herunder en række større festivaler (Copenhell, Heartland) og internationale 
sejlsportsmesterskaber som ORC VM i Skovshoved, som er den største sejlsportsevent i 
Danmark næst efter VM i Århus i 2018. Derudover vil der være erfaring fra afviklingen af 
eventen i 2021. 
 
En organisation vil blive bygget op omkring eventens afvikling, fra dansk side. Derudover 
vil hele SAILGP eventorganisationen supportere hele det set up en event af dette format 
kræver. De har erfaringen og er vant til at afvikle events, samt kommer med en ”turn key 
solution”. Den danske organisation vil primært skulle tage sig af kontakt med danske 
myndigheder og arbejde med relevante tilladelser, være bindeled til Københavns 
Kommune samt koordinator 
med Live Nation. 
 
Vi har flere ansøgninger inde hos fonde og støtteorganisationer blandt andet Sport Event 
Danmark og der er givet positiv tilkendegivelse uden formel godkendelse. 
 
Den risiko der forefindes ved ikke modtage tilskud vil blive båret af SAILGP/F50 League. 
 
Der foreligger altid en force majeure risiko ved vejr og udefra kommende faktorer. Ift. 
Vejret er denne minimal, da SAILGP har et set up hvor sejladser kan afvikles i op til kuling. 
Selvfølgelig er der altid risikoen for en ”Bodil”-lignende storm med forhøjet vandstand, men 
vi anser denne risiko for minimal i perioden.  
 
Grundlæggende betyder ovenstående strategi, tilgang, støtte og erfaring at vi næsten kan 
garantere afviklingen af eventen, samt utvetydigt sige at Københavns Kommune ikke 
påtager sig nogen økonomisk risiko. 
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