
Clarions ballroom Ellehammer modtager 
1200 amerikanske studerende

Fire gange om året bruger DIS Clarion Hotel Copenhagen  
Airports møde- og konferencelokaler til at byde velkommen til 
nye amerikanske studerende. DIS modtager i løbet af ti timer 
1200 studerende, der alle skal sendes videre til deres nye liv i 
Danmark. 

Clarions største mødelokale  
Ellehammer blev omdannet til åndehul 
for alle de studerende, der skulle videre 
med bus til deres nye hjem.  

“1200 studerende skulle hurtigt og nemt 
guides fra lufthavnen og videre til deres 
nye hjem, og her er Clarion et helt per-
fekt mellemstop”, siger Pia Nysteen der 
er Student Affair Coordinator hos DIS. 
På Clarion havde de studerende lov til at 
trække vejret oven på en lang flyvetur, fik 
lidt forplejning og information om den 
nye tid de gik ind til. 

ET STED AT TRÆKKE VEJRET INDEN 
NÆSTE STORE FORANDRING

Det er en 
kæmpe  
stressafleder, at 
Clarion danner 
rammerne, og 
har styr på alt 
det praktiske
- Pia Nysteen, Student Affairs 
Coordinator i DIS

“



De studerende, der skal hjem til en 
værtsfamilie, bliver guidet op til møde- 
og konferencelokalerne Balder og Tyr, 
hvor der også venter dem forplejning og 
omgivelser, hvor de kan komme af med 
al deres bagage. Her kan de værtsfam-
ilier, der er kommet tidligt også vente. 
Ved at skille de to grupper ad bliver 
hele processen mere overskuelig. 

“ Vi starter tidligt om morgenen, hvor 
personalet fra DIS får morgenmad på 
Clarion. Herefter begynder de første 
studerende at ankomme, og så fortsæt-
ter vi til kl. 17 med at modtage folk. Det 
er derfor en kæmpe stressafleder at 
Clarion danner rammerne, og har styr 
på alt det praktiske”, siger Pia Nysteen.

Når de studerende er ankommet 
skal de forholdsvis hurtigt videre med 
busser til deres nye destination. Men 
når man skal flytte hele vejen fra USA til 
Danmark går det ikke bare med hånd-
bagage. Der er også lige alt bagagen, 
hvor DIS har været nødt til at booke 
flyttemænd til at komme og hente. 
Det er altså en dag, hvor der i et for-
holdsvis kort tidsrum skal koordineres 
mange mennesker. Derfor er det også 
rigtig fint, at vi har kunnet booke hele 
Clarions parkeringsplads, så flyttebil-
erne nemt har kunne komme til.

“Vi har altid været enormt glade for at 
bruge Clarion til vores arrangementer. 
Personalet er ekstremt hjælpsomme, og 
man når ikke selv at tænke noget man-
gler, førend det er fikset”, siger Pia Nys-
teen, der samtidig fortæller at de også 
har haft stor gavn at bruge Clarions 
tekniske faciliteter som mikrofon, com-
putere og de store skærme, der hænger 
i Ellehammer. 

BAGAGE NOK TIL EN FLYTTEBIL

ELLEHAMMER BALLROOM 

• Kan modtage op til 500 gæster
• State of the art soundsystem 
• Tre store skærme
• 5 minutters gåtur fra Terminal 3 i 

Københavns Lufthavn


