
Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Projekttitel – fra ansøgningen
Copenhagen Watersport Festival 2021

Dato for projektets afholdelse: 7. august 2021

Ansøgt beløb: 25.000 kr Bevilget beløb: 25.000 kr

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Tilbud af forskellige vandsportsaktiviteter, herunder, kite, windsurf, SUP, Kayak, SUP yoga. 
Ydermere var der Spikeball på stranden, og der blev afviklet SUP race og Open Water Svøm 
Race i lagunen. 
Der var 2 bands der spillede live musik. 

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Igen et succesfuldt projekt, dog med mangel på udstyr forhold til fremmødte festival gæster. I år 
havde vi krav om aktivitetsarmbånd for at prøve vandsports aktiviteterne, da vi ikke havde fået 
bevilliget alle de ønskede og nødvendige midler. Men vi klarede det. Der var masser af glade 
mennesker.

Besøgstal/antal deltagere: 250 med aktivitetsarmsbånd og dertil andre strand gæster som 
nød godt at musikken og stemningen. 

Samarbejdspartnere:
Henrik Wessel A/S Amager, Helgoland Surfers (lokal surfklub)

Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Til forskel fra sidste år, så stod vi med mangel på frivillige som faktisk havde skrevet sig op, 
men som ikke dukkede op. Hele 11 frivillige dukkede ikke op. Istedet for at varetage de enkelte 
aktiviteter selv, vil vi næste år forsøge at have andre lokale klubber til at varetage og dermed 
står de for at skaffe frivillige igennem deres medlemmer. Vi har allerede kontaktet Kajak klubben 
Neptun på Amager. Vi har også et evalueringsmøde med den lokal surfklub Helgolands Surfers, 
som skuffende ikke bakkede op med nok frivillige til windsurf delen, som ellers var aftalt pr mail 
på forhånd. 

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi ønsker at inkludere en roklub med robåde. De var ude og kigge på til festivalen, og nævnte 
selv at de havde nogle ‘sjove’ ro både som kunne bruges. 
Dertil ønsker vi at inkluderer dykning, såfremt det giver mening da det er vandsport, og vi har 
allerede sendt forespørgsel til København Dykkerklub. 
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Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet. 

Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk 

Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har haft logo på facebook begivenheds cover billed, offentliggjort sponsor på sociale medier i 
individuelle opslag, samt haft logo på plakat og hjemmeside. 

Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Ja - både på forsiden hvor logoet fremgår er der link og på sponsor siden. 

Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

www.cphwatersportfestival.dk

Side  af 2 3

mailto:aoelu@kk.dk
http://www.cphwatersportfestival.dk



