Pressemeddelelse: Vinderne af Biologiolympiaden 2020!

Finalisterne i Biologiolympiaden 2020 ved semifinalen på Aarhus Universitet i januar, da deltagerne stadig
kunne være sammen om fælles oplevelser - og uden afstand.

Vinderne af den danske biologiolympiade 2020 er:
Bagsværd Gymnasium: Tobias Spliid Hansen (længst til højre på bagerste række)
Birkerød Gymnasium, HF & IB: Josefine Møgelvang (nr. 2 fra højre på første række)
HCØ Ballerup: Sofie Buur Beck (nr. 2 fra højre på tredje række)
Sorø Akademi: Jonatan Høhne (nr. 2 fra højre på anden række)
De fire vindere skulle have repræsenteret Danmark ved 31. Internationale Biologiolympiade i Nagasaki,
Japan, i juli måned, når studenterhuen var erhvervet, studenterfesterne afviklet og verden lå åben!
Det forpurrede en pandemi desværre!
Finaledeltagerne har i år måttet konkurrere hver for sig og på afstand. Ligesom IOC er aflyst i Tokyo har
Japan måttet aflyse den Internationale Biologiolympiade i Nagasaki. Forude venter derfor ikke en rejse til
Japan og mødet med vinderne fra 80 nationer, men dog en virtuel ”IBO Challenge” i august.
Trods ”det forsømte forår” udtrykker finalisterne at deres kvalifikation gennem skolerunden i november
med 2200 deltagere på landets ungdomsuddannelser, semifinalen med 30 deltagere på Aarhus Universitet i

januar, træning på Mærsk McKinney Videnscenteret i Sorø og online-finalen med 14 deltagere den 18.
april, har været det hele værd:
En af vinderne, Tobias Hansen, Bagsværd Gymnasium, udtrykker det således: ”Det har været en stor
fornøjelse at deltage i den danske biologiolympiade for alle de faglige årsager; motivationen til at lære, som
kommer af at deltage i en konkurrence, og midlerne til at lære i form af de mest engagerede forskere og
undervisere inden for hele biologiens brede verden; men mindst lige så meget for det unikke sociale
sammenhold, som kommer af at dele en brændende interesse for et emne.
Det har derfor været rigtig ærgerligt, at de fleste planlagte arrangementer er aflyst, at afslutningen på et års
træning må afholdes online samt, at den internationale biologiolympiade aflyses. Men der har været et
kæmpe gåpåmod fra både deltagere og arrangører til at få mest muligt ud af konkurrencen under de givne
omstændigheder.”
Jeg synes forløbet med BioOL har været meget professionelt og gennemført. Jeg har lært meget af BioOL og
har fået blod på tanden for mere biologi. Jeg har fået en del nye relationer, som jeg håber på at se mere til.
Alt i alt en kæmpe oplevelse trods de ærgerlige omstændigheder med COVID-19. udtaler Emil Clemmensen,
Vestfyns Gymnasium
Lindy Zhou, Birkerød Gymnasium, HF & IB siger: "Det har været en ren fornøjelse at deltage i Biologi
Olympiaden. Jeg er blevet udfordret fagligt og har tilegnet mig en hel del ny interessant viden. Derudover
har jeg også fået nye venner og mødt folk, der deler de samme faglige interesser. Det er dog lidt ærgerligt, at
den praktiske finale ikke vil blive afholdt som følge af coronasituationen, eftersom det praktiske ifølge mig er
den sjove del."
Emilie Kej Larsen, Midtfyns Gymnasium: Bio-OL 2020 har været en fed oplevelse både fagligt og socialt.
Selvom det ikke har forløbet præcis efter planen, har jeg som deltager alligevel fået en række gode venner ud
af de ture, vi har været på. Det har også været super spændende fagligt at blive udfordret med andre ting og
på et andet niveau, end man er vant til fra den normale undervisning. Det var selvfølgelig ærgerligt at hele
konkurrencen måtte omstruktureres her til slut pga. corona, men alt i alt har det været en god oplevelse, som
jeg er glad for at have været en del af.
Uddybende spørgsmål kan stiles til national koordinator Kirsten Wøldike, mobil 24 84 19 58
eller undertegnede Birthe Zimmermann, mobil 21 28 05 22
Mere om biologiolympiaden kan læses på www.biologiolympiade.dk og www.Science-OL.dk
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