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FOR MIDLERTIDIG UDGIVELSE 
 
  

Lancering af Europæiske Videnskabs Konkurrence 
 
Bruxelles, Belgien – den 1. september 2015 – Vordende videnskabsfolk fra hele 
Europa inviteres til at dyste i en spændende konkurrence om rummets mysterier 
og udfordringer. Odysseus konkurrencen, der støttes af den Europæiske Union, 
giver unge mennesker chancen for at vise deres kreativitet og udvide deres 
forståelse af alt fra satellitter og rumsonder til astrobiologi og rumfart i 
Solsystemet. 
 
Konkurrencen lanceres i september 2015 og byder velkommen til deltagerhold af 
elever og studerende fra 7 til 22 års alderen, fra alle EUs medlemslande og 
omliggende lande. Værdifulde præmier uddeles, såsom praktikantpladser, 
computerstyrede teleskoper og iPads. Finalisterne på internationalt niveau får en 
rejse til Bruxelles eller Toulouse. De endelige vindere flyver til ESAs Rumcenter i 
Guyana i Sydamerika. 
 
Der sigtes imod tre akademiske niveauer, med hver deres konkurrence: 
• Skyvandrere (Folkeskolens midteste klasser) 
• Pionerer (Folkeskolens store klasser og gymnasieelever) 
• Opdagelsesrejsende (Universitets studerende) 
 

 
Konkurrencen drives i to omgange, der dækker skoleårene 2015-2016 og 2016-
2017, og som skulle vække interessen hos titusindvis af  europæiske unge. 
Undervisere opmuntres til at deltage ved at samle og coache deltagerhold. De får 
tilbudt adgang til professionelle som mentorer, hvis de ønskerdet. Bidrag kan 
leveres i alle EUs 24 officielle sprog. 
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Odysseus vil inspirere europæiske unge til at involvere sig i rumvidenskab. 
Konkurrencen fremmer uddannelsesaktiviteter, der forbinder videnskabelige 
læring med praktisk erfaring. Komplette oplysninger – inkluderende detaljeret 
vejledning om at indsende et deltagende projekt – findes på www.odysseus-
contest.eu 
Background  
Odysseus konkurrencen drives af Odysseus II konsortiet, der er et tre-årigt 
projekt støttet af den Europæiske Unions Horizon 2020 program for forskning og 
innovation (via kontrakt nummer 640218).  Odysseus II er en udvidet udgave af 
pilotprojektet der kørte i årene 2011 til 2013. Det aktuelle konsortium består af 
14 samarbejdspartnere og 4 støttende organisationer fra 11 europæiske lande.  
 
Kontakt 
DTU Space i Lyngby står for Odysseus II organisation i de fire nordiske lande: 
Danmark, Sverige, Finland og Norge. 
Kontakt person: Carol Anne Oxborrow 
Adresse: DTU Space 
 Elektrovej 328 
 2800 Kongens Lyngby 
 Danmark 
Email: oxborrow@space.dtu.dk 
Mobil: 40248539 
Fax: 4525 9575 
 
Odysseus hjemmeside: http://www.odysseus-contest.eu/da/ 
DTU Space hjemmeside: http://www.space.dtu.dk/ 
’Rummet – bliv inspireret’ video: https://www.youtube.com/watch?v=WTkjk-
VEjmM 
 
 


