
  

GRAND DÉPART COPENHAGEN DENMARK 2021 I/S 

Udkast til samarbejdsaftale 

BAGGRUND 

Amaury Sport Organisation S.A. og Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S har indgået 

aftale om afvikling af Grand Départ i Danmark fra den 2. juli til den 4. juli 2021.  

Tour de France transmitteres hvert år i 190 lande og har pr. 30. januar 2019 2,6 mio. følgere 

på Facebook, 3 mio. følgere på Twitter og omkring 1 mio. følgere på Instagram.  

En rapport, udarbejdet af Deloitte i forbindelse med afvikling af den seneste Grand Départ af-

holdt uden for Frankrig (Düsseldorf i 2017), viser, at de økonomiske gevinster for Düsseldorf 

var ca. 64 mio. EUR (ca. 478 mio. kr.). Reklameværdien for Düsseldorf blev i rapporten an-

slået til ca. 443 mio. EUR (ca. 3,3 mia. kr.). Øvrige byer uden for Frankrig, som har været 

værter for Grand Départ, har ligeledes haft betydelige økonomiske gevinster, herunder 

Utrecht (2015), Yorkshire (2014) og Rotterdam (2010).  

Det forventes, at en dansk Tour-start vil tiltrække op imod 1 mio. tilskuere til Sjælland, Fyn 

og Jylland.  

SAMARBEJDSAFTALE 

I forbindelse med afviklingen og den forventede gennemkørsel af XXXXXX kommune ind-

går XXXXXX Kommune og Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S følgende samar-

bejdsaftale, der har til formål at fastlægge den indbyrdes fordeling af de opgaver, der påhviler 

parterne i forbindelse med gennemkørslen.  

Aftalen er betinget af, at A.S.O. i forbindelse med den endelige fastlæggelse af de tre danske 

godkender, at ruten passerer gennem XXX kommune. De endelige ruter offentliggøres i første 

kvartal 2020. 

Parternes forpligter sig til loyalt i samarbejde at sikre overholdelse af Grand Départ Copenha-

gen Denmark 2021 I/S’ forpligtelser i henhold til kontrakten med Amaury Sport Organisation 

A/S (A.S.O.), herunder bl.a. design manual, som beskriver brugen af logoer for gennemkør-

selskommuner, kommercielle rettigheder, rytters og tilskuers sikkerhed m.v., som kort beskre-

vet i vedlagte uddrag fra kontrakten med A.S.O.   

ANSVARSFORHOLD 

➢ Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.   

TVISTIGHEDER 

➢ Enhver tvist mellem Parterne, som udspringer af eller vedrører denne Aftale, søges af-

klaret i mindelighed mellem parterne. Såfremt det mellem parterne ikke lykkes at 

finde en løsning, så kan tvisten i første instans indbringes for Københavns Byret. 

➢ Denne Aftale er underlagt dansk ret, hvor dansk rets internationalprivatretlige regler 

ikke finder anvendelse.  

 

XXXXXX KOMMUNES PLIGTER: 

➢ Klargøring af ruten, herunder renholdelse op til afviklingen, udbedring af huller. 

➢ Sikre at der ikke er vejarbejde på ruten. 



 
 

Side 2 af 2 

➢ Evt. lokal terrorsikring / sikkerhed i samarbejde med kommunens beredskab. 

➢ Bistå med alle relevante lokale godkendelser i forbindelse med afviklingen. 

➢ På løbsdagen i samarbejde med politiet forbyde trafik, parkering og bugsere biler væk, 

der eventuelt holder på veje i XXXXX kommune, som skal benyttes til cykelløbet.  

➢ Omlægning af evt. busruter på løbsdagen i samarbejde med det lokale busselskab. 

➢ Stille minimum 200 frivillige til rådighed i minimum fem timer på dagen, hvor cykel-

løbet kører igennem XXXXXX kommune. En evt. afregning af de frivillige er Grand 

Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S uvedkommende 

➢ Eventuelt rengøre kørebanen, efter cykelfeltet har passeret 

➢ I tilfælde af at Tour de France -arrangørerne kræver opstilling af afspærring, stiller 

XXXXX kommune denne til rådighed uden beregning, samt står for opsætning og 

nedtagning af denne 

➢ XXXXXX kommune sikrer, at der anvendes minimum 600.000 kr. til lokal markeds-

føring og aktivering af Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 i perioden fra 1. ja-

nuar – 4. juli 2021. 

➢ Alle aktiviteter og markedsføring skal forud indenfor en frist på 14 dage være god-

kendt af A.S.O. gennem Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S. 

➢ XXXXXX kommune udpeger én kontaktperson som ansvarlig for kontakten til Grand 

Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S. 

GRAND DÉPART COPENHAGEN DENMARK 2021 I/S LEVERER FØLGENDE TIL 

XXXXXX KOMMUNE: 

➢ XXXXXX kommune bliver officiel parcourskommune i Grand Départ Copenhagen 

Denmark 2021 

➢ Eksponering gennem LIVE TV 

➢ Mulighed for at afholde en Tour de France – diktat i skolerne 

➢ Parcourslogo fra Amaury Sport Organisation, som kan bruges af XXXXXX kommune 

i markedsføring, i forbindelse med lokale events, markedsføring af cykelløbet m.v.. 

Grand Départ Copenhagen Denmark I/S leverer design manual. Alt brug af logoet skal 

forud indenfor en frist på 14 dage være godkendt af A.S.O gennem Grand Départ Co-

penhagen Denmark I/S 2021. Logoet må bruges frem til 31. oktober 2021 

➢ Sikrer at cykelruten passerer gennem XXXXX kommune.  

➢ Sikrer, at reklamekaravanen passerer på samme rute cirka 2 timer før cykelfeltet 

Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S sekretariatet er til rådighed for sparring og råd-

givning i forbindelse med cykelløbet 

 

XXXXXX, den XX/YY 2019  

 

 

__________________________________________________________________ 

XXXXXXX kommune   

 


