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Projekttitel – fra ansøgningen : Foto Skattejagt på Amager Øst  

Dato for projektets afholdelse: 10-15 Marts 

Ansøgt beløb: 7.500kr Bevilget beløb: 7.500kr 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: Deltagerne i skattejagt måtte finde og tage et 
billede af tretten forskellige steder i Amager Øst. Vi har oprettet et online kort og sat 
plakater op for at hjælpe dem. Derefter blev der afholdt en afstemning for at vælge de 
bedste fotos via vores hjemmeside.  
 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: Interessen har været en meget 
god overraskelse, denne skattejagt fik mange mennesker til at opdage og nyde Amager Øst. Vi 
modtog en masse positive tilbagemeldinger: deltagerne fortalte os, at de har opdaget nogle 
nye dele af Amager, og de vil komme tilbage og følge dens udvikling. Vi modtog også en 
masse flotte fotos, og det viser, at folk virkelig var motiverede over konkurrencen. 
 
 
 
Besøgstal/antal deltagere: Kortet er blevet downloadet mere end 400 gange, og vi modtog 
fotos af 20 deltagere. 
 
Samarbejdspartnere: Ingen 
 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):  
Projektet fulgte nøjagtigt planen. Vi er tilfredse, fordi vi ikke havde noget vigtigt problem. 
Men det ville have været rart at have mere synlighed og mere tid til at kunne kommunikere 
om aktiviteten.  
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: Dette projekt fik os til at øge vores 
samfund, og vi kan se, at folk virkelig kunne lide denne aktivitet. Vi er begyndt at tænke på 
andre skattejagter med forskellige emner og forskellige territorier. 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? Navnet og 
logoet af Amager Øst Lokaludvalge var skrevet og integreret i alle sociale medie indlæg, 
dokumenter og plakater for aktiviteten. Jeg havde også sendt en anmodning om at 
medorganisere facebook-begivenheden.  
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? Ja 
 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
Https://urbexplorer.dk/index.php/treasurehunt/ 

 
 
Kontakt:  
Urban Explorer Copenhagen (UECPH) 




