
 

 

SIMAC vinder DM i Entreprenørskab - igen 

Ingen over og ingen ved siden af – SIMAC er de suveræne vindere af DM i Entreprenørskab for 

videregående uddannelsesinstitutioner. Sidste år vandt SIMAC både DM og EM.  

I går eftermiddags blev det afgjort, at de tre studerende Casper Simmelsgaard, Uffe Wilken og Rasmus Tarp 

er vindere af DM i Entreprenørskab med deres idé Gas2Green. Først vandt drengene kategorien ”Produkt 

og Teknologi” og derefter hele konkurrencen, da de blev udråbt som danmarksmestre. Der følger en 

præmie på 25.000 kr. med for hver sejr. Derudover blev de hædret med Hyundais specialpris, der gives til 

det team, der har udviklet den stærkeste forretningsplan med et stort potentiale til at blive en reel 

virksomhed. Der følger 15.000 euro med til at udvikle virksomheden. Både de tre studerende og deres 

underviser Thomas Knagaard er meget stolte. 

Hentet fra drengenes hjemmeside www.gas2green.dk: 

Der er i den maritime sektor i stigende grad fokus på miljøpåvirkning sammenholdt med optimering af drift 

og besparelser. På denne baggrund har ”GAS2GREEN” udviklet et anlæg, der har til formål at udnytte et 

spildprodukt, som der i overflod bliver produceret om bord på skibene på baggrund af røggas-emissioner. 

Anlægget vil dermed være med til at gøre skibet mere bæredygtigt samt udnytte mere af den ellers spildte 

energi, der bliver produceret, og endvidere sikre en mere økonomisk og effektiv drift af hovedmotor og 

hjælpegeneratorer. 

 

Denne idé viste sig dermed at være så innovativ, at de tog DM-titlen. Gas2Green har dermed kvalificeret sig 

til EM i juli. 

Sidste års vindere Cool4Sea blev hædret som 'Last years StartUp med meget fine begrundelser. De har 

etableret virksomhed i nye lokaler, udbygget professionelt netværk, bygget prototype og ikke mindst fået 

tilført kapital til videre udvikling og drift. Cool4Sea er også fra SIMAC og vandt således både DM og EM 

sidste år. 

For yderligere information kontakt: 

Studierektor Jan Askholm på tlf. 72215522 

Underviser Thomas Knagaard på tlf. 72215672 

http://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/genanvendelig-energi-sikrede-studerende-sejren-til-dm 

www.gas2green.dk 

www.cool4sea.com 
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