Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Midsummer Viking Challenge
Dato for projektets afholdelse?
Lørdag 22. juni og søndag 23. juni 2019
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
25.000,00 DKK
25.000,00 DKK
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Afvikling af 24-timers SUP Race for hold, Midsummer Viking Challenge med deltagelse af 32 hold og 147
padlere fra primært Danmark, Sverige og Tyskland. Holdene padlede mere end 75.000 DKK ind til
Plastic Change.
Sideløbende var der flere gratis aktiviteter: Prøv en SUP, beachfest på Kajakhotellet og mulighed for at
se Amager fra oven fra en 18 meter høj lift. Publikum stiftede bekendt med en stribe klimavenlige tiltag
som fx at smage en plantepølse, side ved et bord produceret af brugt fisketrawl og få kendskab til tøj
produceret af genbrugsplastik.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Vi ville skabe et nyt event, der tiltrækker standup-padlere fra ind- og udland og som samtidig er en
folkefest for de lokale borgere. Det lykkedes til fulde. Kajen ved Kajakhotellet var fyldt ved starten og
afslutningen, og der kom mange mennesker forbi i løbet af dagen.
Eventet var i høj grad nyskabende, da der ikke findes noget magen til i verden. 32 hold var markant flere
end vi havde forventet. Allerede nu har seks hold fra Sverige og Tyskland meldt sig til næste års event.
Vi skabte dialog ved især at dele 500 plantebaseret pølser ud til publikum og servere plantebaseret kost
til deltagerne. Mange positiv overrasket over smagen.
Der var mange gode oplevelser for tilfældigt forbipassende: Gratis koncert med Delahoia, Prøv et SUPboard, smag en plantepølse
Målet var også at fastholde Amager Strandpark som SUP-destination nr. 1 i Danmark. Mediemæssigt
nåede vi ud bredt ud med omtale i dinby.dk, TV2 Lorry, tv2lorry.dk, TV MidtVest, P4 København,
tvmidtvest.dk, DR Midt og Vest, Nordjyske Stiftstidende og Limfjords Update.
Via de sociale medier, primært Facebook og Instragram, kommer vi virkelig langt ud. Event-videoen er
pt. set af flere end 30.000 mennesker i hele verden. Vores og deltagernes billeder fra et smukt Amager
Strandpark i dags- og nattelys under hashtag’et #midsummervikingchallenge bliver ved med at blive vist i
hele verden.
Besøgstal/antal deltagere:
150 deltagere.
70 frivillige og staff
1.000 publikummer i løbet af de to dage
Samarbejdspartnere:
Copenhagen Water Sports
Helgoland Surfers
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Dansk Surf- og Rafting Forbund
Copenhagen Cablepark
Kajakhotellet
By & Havn, Københavns Kommune
Plastic Change
Dansk Industri
Naturli Foods (Thisted / Randers)
Red Bull Danmark
City Lift A/S, (Hovedstaden)
ELSK (Klitmøller)
Connextion Tie (Brande)
Strandet (Vorupør)
Fødevarebanken
Carlsberg
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Plus:
Konceptet holder! 80% af deltagerne havde ikke før Midsummer Viking Challenge forsøgt at padle om
natten. Det har de gjort nu.
Fantastisk tæt og intim stemning om aftenen og natten med telt camp på taget af Kajakhotellet
Lækker mad til alle deltagere
God venue med Kajakhotellets, lagunen og det åbne hav
Stort medieteam med SoMe-redaktør, still-fotograf, drone-fotograf, video-fotograf og overordnet medie
manager betød, at billeder og video kom ud via Sociale Medier under eventet, som deltagerne kunne
dele.
Minus:
Bedre lyssætning af bøjerne på Øresund om natten
Bedre styring af sorteret affald og pantflasker
Mere fokus på at logge de store landsdækkende medier til eventet
Bedre lokal markedsføring på dagen på Amager Strandpark i form af posters
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi gennemfører eventet til næste år, den 20-21. juli 2020

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Omtalt i lokal pressemeddelelse – blandt andet nævnt på minby.dk
Logo på event-banner
Logo på Crew-beklædning
Logo på event poster
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja – men hjemmesiden er siden eventet redigeret, så linket er væk.
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Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Web: vikingchallenge.dk
Facebook: https://www.facebook.com/VikingChallengeSUP/
Udvalgte links
Danmark:

https://minby.dk/2019/06/18/126047/padler-i-24-timer-surferfest-i-weekenden/
https://www.tv2lorry.dk/artikel/surfere-indsamler-75000-ved-le-mans-inspireret-konkurrence
http://lovecopenhagen.com/weekend-og-sankthansaften-i-kobenhavn-by-lovecopenhagen-25-2/
https://www.baadmagasinet.dk/kapsejlads/surf/27823-arets-mest-vanvittige-og-unikke-sup-raceog-sa-i-danmark
https://www.limfjordupdate.dk/steinfath-staar-bag-verdens-foerste-le-mans-paa-vand
https://www.citylift.dk/nyheder/75-000-blev-indsamlet-til-af-fjerne-plastik-i-havet
https://www.dsrf.dk/events/copenhagen-sup-crossing/
Udenlandske:

http://www.4actionsport.it/steinfaths-midsummer-viking-challenge/
http://standupmagazin.com/2019/06/casper-steinfath-midsummer-viking-challenge/
https://www.naishsurfing.com/steinfaths-midsummer-viking-challenge-was-a-sup-gamechanger/
https://www.supconnect.com/news/steinfath-s-midsummer-viking-challenge-was-a-sup-gamechanger
https://www.naishsurfing.com/casper-steinfath-announces-midsummer-viking-challenge/
https://www.redbull.com/dk-da/videos/Midsummer-Viking-Challenge-med-Casper-Steinfath
https://www.redbull.com/dk-da/Kom-til-Midsummer-Viking-Challenge-med-Casper-Steinfath
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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