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Pressemeddelelse – 9. januar 2019 

 

Hvem løber med hæderen? Her er de 

nominerede til årets turismepriser 
Store ildsjæle og stærke initiativer. Det bobler med virkelyst i turisterhvervet i Sydsjælland og på 

Møn, det afslører rækken af nominerede til SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ og 

SydkystDanmarks Ildsjæl 2018.    

Hvem er den største ildsjæl for det lokale turisterhverv i SydkystDanmark og hvad er det bedste 

turismeinitiativ i 2018? I dag er rækken af nominerede til de to priser blevet præsenteret. 

”Turismeerhvervet i Stevns, Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner er dybt afhængigt af de 

gode ideer og ikke mindst de ildsjæle, der sørger for, at ideerne også bliver til virkelighed. Derfor 

er det også vigtigt med to priser, der anerkender den bedste idé og de stærkeste ildsjæle,” siger 

Martin HH Bender, direktør for VisitSydsjælland-Møn A/S. 

Der er nomineret seks initiativer og seks lokale ildsjæle. Blandt de nominerede til årets bedste 

initiativ er - måske ikke helt uventet - Tårnet ved Camp Adventure i Haslev, der allerede har 

opnået stor omtale i både ind- og udland. Også The Norrmans, et nyt og markant Bed & Breakfast 

på Stevns, er nomineret.   

Det er tredje år i træk, at SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ skal hædres. De to første 

modtagere var Camønoen og Dark Sky Møn. 

Ny pris til ildsjæle 

Men ingen stærke initiativer uden ildsjæle. Derfor er der i år indstiftet en ny pris; 

SydkystDanmarks Ildsjæl. 

”Vi vil gerne anerkende den allerstørste ildsjæl, som brænder for at finde på og styrke 

turisterhvervet. Derfor har vi stiftet den nye pris, som vi uddeler for første gang ved vores 

Nytårskonference den 28. januar. Prisen går til en personlighed, der går foran med gode ideer, 

passion og ihærdighed,” siger Martin HH Bender. 

Blandt de nominerede til ildsjæle-prisen er Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns. Hun har 

været den helt store drivkraft i arbejdet med at få Stevns Klint optaget på listen som UNESCO 

Verdensarv.  Også Ole Eskling, resortmanager ved Møns Klint Resort, er nomineret til prisen for sit 

utrættelige arbejde med at udvikle turismen.   

http://www.sydkystdanmark.dk/
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Vinderne bliver kåret af en jury og priserne uddeles ved SydkystDanmarks Nytårskonference, der 

afholdes den 28. januar på Sukkerfabrikken i Stege.  

DE NOMINEREDE TIL SYDKYSTDANMARKS BEDSTE TURISMEINITIATIV 2018 

• Tårnet, Camp Adventure 

• The Norrmans Boutique Bed & Breakfast 

• PostNord Danmark Rundt i SydkystDanmark, 3. etape fra Næstved til Vordingborg, 5. etape start i 
Faxe og rute gennem Stevns.  

• CulturePoint (App og hjemmeside, der giver kulturinteresserede adgang til rabatter og 
særarrangementer mv.,) 

• Kim Larsen & Kjukken, Sommerkoncert på Rønnebæksholm 

• Steges 750-års købstadsjubilæum 

 

DE NOMINEREDE TIL SYDKYSTDANMARKS ILDSJÆL 2018 

• Jørn Johansen, entreprenør, Karrebæksminde 

• Ole Eskling, resortmanager, Møns Klint Resort 

• Fillip Rasmussen, indehaver, Jungshoved Præstegaard 

• Jesper Mathiesen, direktør, Camp Adventure   

• Tove Damholt, direktør, Verdensarv Stevns  

• Keld Møller Hansen, museumsdirektør, Sydøstsjællands Museum 

 

[RED: LÆS UDDYBENDE BESKRIVELSE AF DE NOMINEREDE I VEDHÆFTEDE DOKUMENTER] 

Juryen består af: Carsten Rasmussen (bestyrelsesformand i VisitSydsjælland-Møn A/S), Georg 

Bentzen (Næstved), Mikael Smed (Vordingborg), Martin Perch Møller (Faxe) og Kathrine 

Hendriksen (Stevns). 

Vinderne offentliggøres på SydkystDanmarks Nytårskonference den 28. januar 2019, der afholdes 

på Sukkerfabrikken i Stege. 

Vinderne modtager hæderen og et diplom.  

Kontakt vedrørende pressemeddelelsen:  

VisitSydsjælland-Møn A/S, direktør Martin HH Bender tlf. 2929 6459 

Pressechef Lars Bo Axelholm, tlf. 2034 2715 

http://www.sydkystdanmark.dk/
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Vedhæftet foto kan anvendes i forbindelse med denne pressemeddelelse: Foto af Tove Damholt og 

Ole Eskling krediteres VisitSydsjælland-Møn. Foto fra The Norrmanns krediteres The Norrmans 

illustration fra Camp Adventure krediteres EFFEKT arkitekter.  

http://www.sydkystdanmark.dk/

