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Pressmeddelelse: Til midlert idig udgivelse 
 

Europæisk Rumforskningskonkurrence forbereder sig til 
opsendelse 
Bruxelles, Belgien den 17 / 7 / 2015 : Kommende videnskabsfolk f ra hele Europa 
invit eres t il at  delt age i en konkurrence med lækre præmier. Konkurrencen 
opfordrer unger t il at  udforske rummet s myst erier og udfordringer. Odysseus 
II konkurrencen får f inansiel st øt t e f ra EU og giver Europas unge mulighed for 
at  vise deres opf indsomhed og for at  fordybe sig i rummet  med alt  f ra 
sat ellit t er og rumsonder t il ast robiologi og rumfart  mellem planet erne. 
Konkurrencen begynder of f icielt  i sept ember, hvor elevere og st uderende 
mellem 7  og 22  år f ra EU medlemslande og andre nærliggende lande invit eres 
t il at  delt age. Vindeholdene får f lot t e præmier såsom prakt ikpladser, 
comput erst yrede t eleskoper og iPads. Vindere på int ernat ionalt  niveau 
kommer t il Bruxelles eller Toulouse t il den st ore f inale. Konkurrencens 
t opvindere får en t ur t il ESAs Guyana Space Cent er i Sydamerika. 
Odysseus II ret t er sig imod t re akademiske niveauer, hver med det s egne 
konkurrence: 

• Skyvandrere (skoleelever f ra 7  t il 13  år)   

• Pionerer (skole- og gymnasieelever f ra 14  t il 18  år)  

• Opdagelsesrejsende (st uderende f ra 17  t il 22  år)  

Konkurrencen  forløber over de t o skoleår 2015-2016 og 2016-2017, og 
ambit ionen er at  t ilt række t it usindvis af  børn og unge. Undervisere opmunt res 
t il at  danne delt agerhold de kan coache i konkurrencen, og de bliver t ilbudt  
ment oring f ra professionale i rumforskning og ast ronomi. Delt agende 
projekt er kan indsendes i éet  af  EUs 24  of f icielle sprog. 
Odysseus II har som formål at  inspirere unge europæer t il at  engagere sig i 
rumvidenskab. Konkurrencen f remmer undervisningsakt ivit et er der kombinere 
videnskabelige undervisning med prakt isk erfaring. Alle nødvendige 
oplysninger f indes på www.odysseus-cont est .eu/ da/  inklusivt  vejledning t il 
hvordan man indsende sit  bidrag t il konkurrencen. 
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Baggrund 
Odysseus II konkurrencen organiseres af  et  konsort ium som et  t reårigt  
projekt  st øt t et  af  EUs Horizon 2020 program t il forskning og innovat ion 
(st øt t eaf t ale nummer 640218) . Odysseus II er den udvidede ef t erfølger t il 
pilot projekt et  der kørt e f ra 2011 t il 2013 . Det  nuværende konsort ium best år 
af  14  part nere og 4  st øt t e organisat ioner f ra 11   europæiske lande. Den 
nordiske del af  konkurrencen dækker Danmark, Sverige, Finland og Norge, og 
organiseres af  Inst it ut  for Rumforskning og –t eknologi (DTU Space)  i Lyngby, 
Danmark. 

Kontakt 
Carol Anne Oxborrow 
DTU Space,    Email: kommunikat ion@space.dt u.dk 
Elekt rovej 328   Telefon: 45  25  97  33  
2800 Kongens Lyngby  Mobil: 40  24  85  39 
 

 
 
 


