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Årets InItIatIvprIs
Louise Lauritsen 
lola@ugeavisen.dk

KoldIng: To store milepæ-
le på samme dag. Det kan 
Kristina Schou Madsen fra 
Kolding måske notere i ka-
lenderen 21. februar, for den 
dag har den lokale ultraløber 
ekstra meget på spil. Hun vil 
forsøge at slå verdensrekor-
den på distancen fra fod til 
top af Afrikas højeste bjerg 
Kilimanjaro. Rekorden inde-
haves i øjeblikket af en bra-
siliansk løber, der har tilba-
gelagt den 31 kilometer lan-
ge rute på syv timer og seks 
minutter. Kristinas mål er at 
gøre det på seks timer og 59 
minutter.

Samme dag holder Busi-
ness Kolding sin store pris-
uddelingsfest Award18', og 
her vil Kristina Schou Mad-
sen være i spil til Årets Initi-
ativpris 2017. Hun er nomi-
neret til prisen for sine fem 
motionsløb i Kolding og am-
bitionen om at gøre Kolding 
til en løbeby.

- Jeg er enormt overvældet. 
Det er meget, meget stort for 
mig at blive nomineret til 
den her pris, det gør mig helt 
glad inden i, siger ultraløbe-
ren, som blev overrasket, da 
hun modtog nyheden om 
nomineringen.

- Den her nominering må 
betyde, at jeg gør noget rig-
tigt og påvirker nogle folk på 

en positiv måde, og det er 
det, jeg gerne vil, når jeg ar-
bejder med mine løb, siger 
Kristina Schou Madsen.

Mere motivation
Foruden Kolding Light Run 
og Kolding City Trail, som er 
Kristinas to største løb med 
plads til 1.000 deltagere, står 

hun også bag to andre løb i 
Marielundskoven og et på 
Drejenshalvøen. Hvert år er 
deltagerantallet ved de for-
skellige løb steget.

- Alle fem løb fortsætter i 
2018. Jeg forsøger at udvikle 
og udvide lidt hver gang, de 
forskellige løb afvikles, så det 
er en lidt ny oplevelse hvert 

år. Hvis jeg vinder prisen, vil 
det helt sikkert motivere mig 
til at blive ved med at udvikle 
mine løb fra gang til gang, så 
det betyder meget at få den 
opbakning og det skulder-
klap, som sådan en pris vil 
være.

Foruden verdensrekorden 
på Kilimanjaro har Kristina 

også ambition om at delta-
ge i to VM-løb for Danmark 
i år. Det ene er med lands-
holdet i trailløb, som 12. maj 
dyster om VM-titlen på en 
85 km rute i Spanien, mens 
hun også håber at kvalificere 
sig til landsholdet i bjergløb, 
som deltager ved VM i Polen 
24. juni.

Kristina vil gøre Kolding til løbeby
samme dag som ultraløberen Kristina schou Madsen kan vinde Årets Initiativpris, vil hun 
forsøge at slå verdensrekorden på ruten fra fod til top af afrikas højeste bjerg.

Årets InItIatIvprIs
Louise Lauritsen og Steffen Nielsen 
lola@ugeavisen.dk

KoldIng: Når Business Kol-
ding holder Award'18 på 
Comwell Kolding onsdag 
21. februar, så bliver det med 
en sand prisregn. Fire priser 
skal deles ud på aftenen, og 
foruden kåring af Årets Virk-
somhed 2017 vil der også bli-
ve givet priser til Årets Turis-
mevirksomhed 2017, Årets 
Iværksætter 2017 og Årets 
Initiativpris 2017.

Sidstnævnte pris bliver gi-
vet til en virksomhed, orga-
nisation eller enkeltperson, 
som har ydet en ekstraor-
dinær indsats, som udvik-
ler Kolding eller skaber op-
mærksomhed om kommu-
nen. Prisen blev indført sid-

ste år, fordi man gerne ville 
hylde de frivillige ildsjæle, 
der ikke passer ind i Business 
Koldings andre priser.

- Vi havde nogle initiativer 
i kommunen, som ikke faldt 
ind under Årets Virksom-
hed, Iværksætter eller Turis-
mevirksomhed, som var bå-
ret af frivillige, og som sætter 
Kolding på landkortet, og vi 
ville gerne anerkende den 
indsats, de mange ildsjæle 
gør. Det betyder meget, at du 
har nogle ildsjæle og nogle 
frivillige, der gør en indsats, 
og som skaber noget sam-
menhold og noget stolthed, 
forklarer direktør i Business 
Kolding Tove Gæmelke.

sætter Kolding  
på landkortet
De tre nominerede til Årets 

Initiativpris 2017 er Kolding 
Flisepudser Laug for etab-
leringen af springvandet i 
Slotssøen, Kristina Schou 
Madsen for sit arbejde med 
at gøre Kolding til en løbeby 
og Vinfestival i Christians-
feld, som i 2017 havde 10-års 
jubilæum.

Fælles for de tre kandida-
ter er i følge Tove Gæmelke, 
at de giver masser af positiv 
omtale til området.

- De har alle sat nogle ting 
i gang, som skaber værdi og 
sætter Kolding og Christians-
feld på landkortet, siger hun.

For alle priserne ved 
Award'18 gælder det, at det 
er publikum i salen, som via 
sms-stemmer på aftenen af-
gør, hvem der går hjem med 
de eftertragtede priser.

Tre vidt forskellige  
oplevelser i spil til 
årets initiativpris
det bedste initiativ i 2017 belønnes med Årets Initiativpris. 
Løb, springvand og vinfestival dyster om titlen.

 �Kristina Schou Madsen er 
kvinden bag fem årlige løb i 
Kolding.

 �De er: Nytårsløbet, 
Kolding Light Run, Night 
Trail, Ultra Run og Kolding 
City Trail.

 �Hun har som mål at gøre 
Kolding til en løbeby.

 �Hun er selv ekstremløber 
og har vundet et af verdens 
hårdeste etapeløb ”Jungle 
Ultra”, som er en rute på 230 
km gennem Amazonas.

 

FaKta
KrIstIna schOu 
Madsen

Kristina Schou Madsen er 
nomineret til Årets Initiativpris 
2017 for sin indsats med at 
gøre Kolding til en løbeby. Hun 
afviker hvert år fem løb i og 
omkrig Kolding samtidig med, 
at hun selv rejser verden rundt 
for at deltage i udfordrene løb. 
Foto: Lasse Lagoni

Vinhandler Charlotte 
Donslund er initiativtager 
og idekvinde bag Vinfestiva-
len i Christiansfeld, som er 
nomineret til Årets 
Initiativpris 2017. 
Foto: Lasse Lagoni

Frivillige i 
christians-
feld stabler 

vinfestivalen 
på benene. 

sidste år kunne 
festivalen fejre 

10-års jubi-
læum.
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Årets InItIatIvprIs
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lola@ugeavisen.dk

ChrIstIansfeld: Nyheden 
om, at Christiansfeld Vinfe-
stival er nomineret til Årets 
Initiativpris 2017 blev mod-
taget med jubel i Unesco-
byen.

- Vi er vildt begejstrede. 
Vi kan ikke få armene ned, 
siger vinhandler Charlotte 
Donslund, hvis forretning 
ligger på Prætoriustorvet, 
som hvert år første weekend 
i august danner ramme om 
vinfestivalen.

Hun er samtidig initiativ-
tager og idékvinden bag vin-
festivalen, der drives af fri-
villige kræfter og med øko-
nomisk støtte fra lokalom-
rådets virksomheder i form 
af sponsorater. I 2017 kunne 
festivalen fejrer sit 10-års ju-
bilæum.

- Det er jo ved at være et 
stykke tid siden, vi tog initi-
ativet til vinfestivalen, men 
det har vi så gjort igen og 
igen rigtig mange gange si-
den da. Når det er folk, der 
lægger deres fritid til, så kræ-
ver det, at man hvert år lige 
tager stilling til, om vi orker 
det her igen - om vi vil det. 
Og det vil vi så.

vigtig opmærksomhed
Charlotte Donslund er glad 
for nomineringen, fordi den 
skaber opmærksomhed om 
vinfestivalen.

- Det kan godt være, at folk 
her lokalt kender til os, men 
sandsynligheden er, at man-
ge ikke har besøgt os endnu 
og derfor nu siger; vi besøger 
den.

Og det bliver der rig lej-
lighed til fra 2. til 4. august, 
for det er allerede besluttet, 
at Christiansfeld Vinfestival 

vender retur i år.
- Vi mødes ganske kort ef-

ter festivalen og evaluerer og 
beslutter, om vi fortsætter. Vi 
er nødt til at være ude i god 
tid.

Programmet for årets vin-
festival ligger ikke klar end-
nu, men det kommer til at 
ligne de tidligere år med be-
søg af vinbønder fra forskel-
lige lande, musik fra scenen, 
smagninger, mulighed for at 
købe mad og underholdning 
for børn. Igen i år vil vinfe-
stivalen også falde sammen 
med Felderløbet.

- Vi har fundet grundop-
skriften til det her arrange-
ment. De første tre år var de 
hårdeste, fordi vi ændrede 
voldsomt fra år til år, lige ind 
til vi fandt den her facon, for-
tæller Charlotte Donslund.

Det er gratis at deltage i 
vinfestivalen.

Vinfestival har taget 
initiativ 10 år

 �Gives til en virksomhed, 
organisation eller 
enkeltperson, som i det 
forgangne år har ydet en 
ekstraordinær indsats, som 
forventeligt vil medføre en 
positiv udvikling for Kolding 
Kommune og/eller branding 
af Kolding Kommune.

 �De tre nominerede 
udvælges af et 
dommerpanel bestående 
af borgmesteren, 
direktøren for By- og 
Udviklingsforvaltningen 
samt formændene for hhv. 
Fonden Business Kolding, 
Foreningen Business 
Kolding, Kolding Handelsråd 
og Kolding Turistforening.

 �Prisen blev uddelt første 
gang sidste år, hvor Kolding 
Light Festival vandt.

 

fakta
Årets initiativpris

Sidste års vindere 

af initiativprisen var 

Kolding Light Festival, her 

repræsenteret  ved Otto 
Popp Clausen og Jesper 
Johansen. Arkivfoto: 
Claus Fisker

Årets InItIatIvprIs
Louise Lauritsen 
lola@ugeavisen.dk

koldIng: Mere end 100 mø-
der over en periode på fem 
år. Det er, hvad springvands-
arbejdsgruppen hos Kolding 
Flisepudser Laug har lagt af 
tid og energi i at få etable-
ret springvandet i Slotssø-
en, som endelig kunne ind-
vies under kulturnatten 25. 
august.

Nu kvitterer Business Kol-
ding for flisepudsernes flid 
med en nominering til Årets 
Initiativpris 2017.

- Den nominering er vi 
utrolig stolte over, og særligt 
fordi vi har haft en del udfor-
dringer med springvandet i 
forhold til myndigheder og 
indsigelser. Vi er rigtig glade 
for, at det nu er lykkedes, for 
vi har arbejdet på det i man-
ge år, siger Otto Skak, der er 
formand for flisepudserne.

Ønsket om at give byen et 
springvand har været på fli-

sepudsernes liste i mere end 
15 år, men det er de seneste 
fem år, foreningen har arbej-
det intenst med projektet.

- Der har været mange gan-
ge, hvor vi har sagt, at nu er 
den hjemme, og så var der li-
ge nogle ting, som ikke var på 
plads alligevel. Der har også 
været flere gange, hvor vi har 
været lige ved at opgive, for vi 
er frivillige, som har gået og 
bøvlet med det. Men vi har 
taget sliddet og det gør, at vi 
er rørt over den her nomine-
ring. Det er virkelig stort, for 
så er det tiden værd, og det 
her giver da et puf til at sige, 
at det var sliddet værd.

flisepudser nr. 40
Kolding Flisepudser Laug op-
tager et nyt medlem hvert 
år, og i år betyder det, at for-
eningen når medlem nr. 40. 
Lauget blev stiftet i 1985 og 
får sine indtægter via jule-
koncerterne med Stig Rossen 
i Brændkjærkirken. Hvert år 
deler lauget cirka 50.000 kr. 

ud til velgørende formål og 
har altså også stået som ho-
vedkræften bag springvan-
det med en donation til det 
på 1,5 mio. kr. Springvan-
det har også fået økonomisk 
støtte fra en række andre lo-
kale fonde og virksomheder.

- Vi har arbejdet for det her 
springvand, fordi vi synes, 
Koldinghus er byens stolt-
hed og det, der brander byen. 
Og så har vi en utroligt smuk 
sø, som er oplagt til et smukt 
springvand, siger Otto Skak.

Han håber, at så mange 
af foreningens medlemmer 
som muligt vil deltage i pris-
festen 21. februar.

- Nu er der jo ingen tvivl 
om, at vi vinder, men sådan 
en pris vil selvfølgelig være 
med til at anerkende vores 
flisepudserlaug og vi vil fø-
le, at det arbejde, vi laver, i 
endnu højere grad er slæbet 
værd, lyder det fra forman-
den.

Kolding Flisepudser 
Laug er stolt af 
springvandet
i mere end 15 år har et springvand i slotssøen stået på 
ønskelisten hos Kolding Flisepudser Laug. sidste år lykkedes det 
endelig, og derfor er lauget nomineret til Årets initiativpris 2017.

 � Foruden Kolding Flisepudser Laug 
har springvandet i Slotssøen også 
modtaget økonomisk støtte af: 

 � Erhvervsklubben Kolding. Bertram 
Knudsen Fonden. Bank Nordik.
Nordea. Spar Nord. Fænø Gods. Dan 
Kemi. Design City. Mos Mosh.

 

fakta
springvandets spOnsOrer

 �Otto Skak, Ole Hübner og Jørgen Lynggaard 
har været flisepudsernes arbejdsgruppe 
omkring springvandet.

 � Springvandet blev indviet ved kulturnatten 
25. august.

 �Det består af en høj midterstråle og en buket 
af otte lige høje stråler.

 

fakta
KOLding FLisepudser Laug

Kolding Flisepudser Laug er nomineret til Årets Initiativpris 2017 for etableringen af springvandet i 
Slotssøen. Foto: Lasse Lagoni

 � Første weekend i august står den 
på vin i Christiansfeld.

 � Festivalen kunne fejre 10 års 
jubilæum i 2017.

 � Vinfestivalen er en fast årlig 
begivenhed, hvor der over tre dage 
arrangeres vinsmagninger med 
vinbønder fra både Danmark samt 
Spanien, Østrig, Tyskland og Frankrig.

 �  Hvert år besøges festivalen af ml. 
10.000-13.000 gæster.

 

fakta


