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Dansk Boldspil Union søger i fællesskab med kommunerne i Viborg, Århus, 
Herning og Ålborg at tiltrække UEFA EM-slutrunden i fodbold for U-21 for 
herrer i 2011 til Danmark, og i særdeleshed at få det til Region Midtjylland. 
Regions Midtjyllands Vækstforum søges i den forbindelse om støtte på kr. 
287.500,- svarende til 50% til budprocessen, som også inkluderer inspec-
tion visit af UEFA. Budprocessen løber af stabelen sep. - dec. 2008, og vi 
får endelig besked i december. Ud af 14 lande der havde vist interesse, er 
vi nu shortlistet sammen med Israel som ansøgere. 

Netop UEFA's U-21 slutrunde har de senere år fået en meget større gen
nemslagskraft, og UEFA rangerer den lige efter EM-slutrunden (senest af
holdt 2008 i Schweiz og Østrig) og Champions League. Det er morgenda
gens stjerner, der kommer til at deltage i turneringen, bl.a. har Wayne Roo-
ney og Christiano Ronaldo, der nu spiller i Manchester United, tidligere del
taget i turneringen. Slutrunden i 2011 tæller desuden som kvalifikation til 
OL i London 2012. 

Slutrunden skal foregå i tidsrummet 12. - 25. juni 2011, og der skal i alt 
spilles 15 kampe + evt. 1 yderligere kvalkamp til OL 2012. Der bliver spillet 
indledende kampe i alle fire byer, og finalen spilles på Århus Stadion. Ud
over de fire kampbyer vil Silkeborg og Randers blive brugt som trænings-
og overnatningsbyer. Der er deltagelse af otte nationer, og værtslandet er 
født deltager. Hver nation stilier med ca. 30 personer + presse, og de vil 
være her i ca. 15 dage, det vil betyde minimum 5000 overnatninger på re
gionens hoteller afledt direkte af ovennævnte grupper. 
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