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Tilskuerne, foruden sportsstjernerne og 
sportsrepræsentanterne fra det danske 
sportsliv, vil være sportsinteresserede fans. 

Arrangementet vil desuden have en stor andel 
VIP-gæster. 

Da showet finder sted en lørdag aften, forven-
tes det at en andel af gæsterne tager i byen.

Tilskuerne interesserer sig for sport, og det er 
derfor oplagt at lave tilbud og pakker inden 
for denne kategori. Fx tilbud på sportudstyr, 
-tøj, -tasker eller klubtrøjer. 

For caféer, restauranter og barer kan en 
sportsmenu eller –drink sammensættes.

Der er mange, der går i byen efter dette show, 
så der kan fx laves pakketilbud eller rabat, hvis 
man viser sin Sport 2022 billet.

SPORT 2022 • Lørdag 7. januar 2023

Sport 2022, der traditionen tro hylder sportens stjerner, kan opleves 
i både Jyske Bank Boxen i Herning og på DR1, når det stort anlagte 
show atter folder sig ud i fuldt flor 7. januar 2023. 

Oven på to corona-decimerede udgaver af sportens årlige hyldests-
how bliver Sport 2022 en tilbagevenden til tidligere tiders pomp og 
pragt. For første gang siden januar 2020 udspiller showet sig i Jyske 
Bank Boxen fremfor i et TV-studie, og timingen er god, for der er 
sandt for dyden meget at fejre. 

Jonas Vingegaard vandt på smukkeste vis årets Tour de France, Vik-
tor Axelsen vandt sit andet verdensmesterskab i badminton, Cecilie 
Uttrup Ludwig vandt en etape i kvindernes Tour de France, hånd-
boldherrene vandt bronze ved EM i Ungarn/Slovakiet m.fl. - de stærke 
resultater står i kø. 

• DR Sportens prisuddeling

• Showet starter kl. 21.00 og sen-
des live på DR1 med én million 
TV-seere.

• Showet arrangeres i et samar-
bejde mellem DR, DIF, Team 
Danmark og MCH.

• Der kører ekstra busser fra Her-
ning Station og Boxen før/efter 
showet.

Oplevelsesappen VisitHerning Explore guider områdets 
gæster til udvalgte natur-, historie- og kunstoplevelser og 
gode tilbud, når de vil udforske Herning og Ikast-Brande. 
Læs mere her

Hjælp jeres gæster til flere oplevelser


