
 

EURO 2020 København - Naboinformation 
 
Kære beboer i nærheden af Ofelia Plads 
 
København er en af i alt 12 forskellige europæiske byer, der til sommer skal være vært for EM i fodbold, EURO 
2020. Vores hovedstad vil i perioden 12. juni til 12. juli 2020 være med til at danne ramme om dette historiske 
fodbold-EM med en lang række aktiviteter rundt i byen.  Ofelia Plads indrettes til fanzone, også kaldet Football 
Village i forbindelse med EM i fodbold i København. Derfor får du som nabo til området lige lidt information om 
planerne: 
 
Ofelia Plads 
I Football Village på Ofelia Plads vil der være massevis af aktiviteter for enhver smag og storskærmsvisning af 
samtlige 51 kampe. Området er åbent alle dage kl. 11.00 - 23.00 i perioden 12. juni til 12. juli (ved kampe med 
forlænget spilletid kan lukketidspunktet muligvis blive senere). Det endelige program med tidsplan kan ses på 
copenhageneuro2020.dk fra forår 2020. Samme sted vil man kunne læse relevant naboinformation om 
parkering, renhold mm. 
 
Parken/Østerbro 
Der spilles fire kampe i Parken i perioden 12. juni – 12. juli. På kampdage og dagen før hver kamp vil der være 
afspærringer nogle steder på Østerbro.  
 

➢ Lørdag 13. juni: Danmark – Finland kl. 18.00 
➢ Torsdag 18. juni: Danmark – Belgien kl. 18.00 
➢ Mandag 22. juni: Danmark – Rusland kl. 21.00 
➢ Mandag 29. juni: Ottendedelsfinale kl. 18.00 

 
Rådhuspladsen 
Der vil være storskærmsvisning på Rådhuspladsen af Danmarks kampe, hvilket vil sige lørdag 13., torsdag 18. 
og mandag 22. juni, samt i tilfælde af, at Danmark går videre og dermed skal spille flere kampe. 
 
Vi håber, at du, din familie og dine naboer vil deltage i festlighederne. Måske kommer du ned på Ofelia Plads og 
suger til dig af stemningen. Eller måske hører du til dem, der hverken bryder sig om fodbold eller fest i gaden. 
Det har vi fuld forståelse for.  
 
I tæt samarbejde med Københavns Kommune arbejder EURO 2020 teamet ihærdigt på at I som beboere 
omkring Ofelia Plads skal føle jer velkomne og blive generet mindst muligt af de mange aktiviteter, der kommer 
til at finde sted i perioden. Særligt har vi et stort fokus og øget opmærksomhed på renhold og støj, samt på 
hvordan vi sikrer de bedste vilkår, når det kommer til den trafikale afvikling og parkering. Du vil blive 
orienteret yderligere i perioden op til EURO 2020, ligesom det vil være muligt at finde flere informationer på 
Copenhageneuro2020.dk fra foråret 2020. 
 
I første omgang håber vi, du vil dele denne mail med dine naboer, printe og hænge den op i opgangen eller 
skrive dig det bag øret, så du allerede nu er klar over, at vi inviterer en masse mennesker ned på Ofelia Plads til 
sommer. 
 
De bedste hilsner og på gensyn - på vegne af EURO 2020 organisationen 
 
Lene Kryger / Direktør EURO 2020 København  
 
copenhageneuro2020@dbu.dk  
 
EURO 2020 afholdes i 12 forskellige byer i 12 forskellige lande. Åbningskampen spilles i Rom den 12. juni, og 
finalen spilles i London den 12. juli. I Danmark afholdes de fire kampe i et samarbejde mellem Dansk Boldspil-
Union, Københavns Kommune og Sport Event Denmark. Læs mere på www.copenhageneuro2020.dk.   


