PLASTPRISEN 2022
Nominering af følgende virksomhed til Plastprisen 2022:
Navn: Race for Oceans Foundation
Adresse: Søndergade 30, 9480 Løkken
Begrundelse:
Race for Oceans Foundation, en almennyttig forening med base i Løkken,
har siden 2019 sat fokus på Verdensmål 14 – livet i havet. Det har den gjort
bl.a. via Race for Oceans, en 10 dages sportsstafet fra Sylt til Skagen langs
den jyske Vestkyst. Et unikt koncept, der skaber synergi mellem sport og
videndeling i forbindelse med strandrensninger, hvor havplastens muligheder
i et virksomhedsperspektiv og udfordringer i et organisationsperspektiv
udfoldes for deltagerne. Race for Oceans Foundation ønsker at kunne
inkludere alle i sine aktiviteter, da havet er essentielt for alt liv på jorden.
Med et partnerskab med UNLEASH og via ekstern støtte lykkedes det i
efteråret 2021 at få bredt Race for Oceans til seks kontinenter med i alt 40
events.
Race for Oceans Foundation har på kort tid formået at få skabt stor
opmærksomhed på den stigende havplast, både nationalt og globalt med en
inkluderende og nytænkende tilgang.
Fra start har de arbejdet med at minimere brugen af single-use materialer til
deres events, herunder det som havplasten opsamles i. I år har de ex. fået
doneret fem gamle kite-skærme, som er blevet syet til 50 unikke bags ved en
lokal socialøkonomisk virksomhed, som kan genbruges i forbindelse med
strandrensninger. Hvis en bags går i stykker, bliver den repareret, og kan den
ikke repareres, bliver den syet om til et nyt produkt. Der arbejdes proaktivt for
at integrere en cirkulær tilgang i alle events. Derudover arbejdes der målrettet
for at finde funding til at kunne lave læringsforløb for børn, unge og voksne
med fysiske/psykiske udfordringer, som tager udgangspunkt i området
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omkring Løkken, da det er her de bedste til-og adgangsforhold for mennesker
med fysiske handicaps til stranden, langs hele Vestkysten, findes.
I 2022 er målet at indgå i teknologiske partnerskaber til opsamling af havplast
(ex. plastikpellets), som ikke kan opsamles med håndkraft.
Uddybende links:
Instagram: Race for Oceans
Facebook: Race for Oceans
LinkedIn: Race for Oceans Foundation
www.raceforoceans.org
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