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Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier:  
 
Konceptbeskrivelsen uploades som en samlet PDF, via MIN SIDE.  

 
Krav: 
 

 Skriftstørrelse 12   

 Max 3 sider á 2400 tegn – i alt 7200 tegn inkl. alt på nær billeder (alt der overskrider, tæller ikke med i 

bedømmelsen) 
 Skriv Teamnavn/idenavn øverst.   

 
Forslag til indhold til konceptbeskrivelse af ideen: 
 

 Ideen på 3 linjer: 

 
o Grafisk formidling af ideen/konceptet 

 
 Projektstyring/teamet bag. 

 

 Ideen & forretningsmodel – hvordan bliver projektet økonomisk bæredygtigt? 

 
 Værdiskabelse. 

 
o Målgruppe  

o Markeds- og konkurrencevilkår 
 

 Økonomi/budget/finansiering. 

 
 Samarbejdspartnere og netværk. 

 

 
 
 

 
 
  



   

 2 

Bedømmelseskriterier af konceptbeskrivelse ved de regionale mesterskaber 
 
Skema til bedømmelse af konceptbeskrivelse 

 
TEAM NAVN:  _____________ 
KATEGORI:  _____________ 

 
Kriterier (FFE taksonomi:  handling & 

om verdensrelation) 

F eedback Point 1-10 Vægtning Råd til teamet 

Ideen:  
 
I hvor høj grad formår teamet at formidle 
deres idé, klart og tydeligt? 

 
Er konceptet tydeligt illustreret? 
 

  2 Arbejd med en kort og klar 
formidling. Indsæt en illustration af 
jeres koncept. 

Projektstyring/teamet bag 
 
I hvor høj grad formår holdet at 
præsentere en klar arbejdsfordeling og 
forståelse for interne faglige ressourcer for 

at iværksatte deres idé? 
 

  2 Forhold jer til hvordan teamets 
faglige og personlige ressourcer kan 
bruges? Skitser dette i en plan for, 
hvordan ideen skal kunne realiseres. 

Målgruppe 
 
I hvor høj grad har teamet undersøgt og 
forholdt sig til ideens målgruppe(r)?  
 
 

  4 Målgruppeundersøgelse, 
kvalitativ/kvantitativ analyse, 
feltarbejde. Udarbejd data som 

kan kvalificere og styrke jeres 
idés potentiale.  

Konkurrenter/ Markedet 
 

I hvor høj grad evner holdet at forholde sig 
til eksisterende marked og potentielle 
konkurrenter? 

 
Har holdet reflekteret over, hvilke 

udfordringer det kan skabe, samt hvordan 
de vil løse det? 
 

 

  4 Markedsundersøgelse - hvordan 
ser markedet ud nu? Hvordan 

bidrager jeres idé til det 
eksisterende marked, eller er 
der tale om Blue Ocean? Hvem 

er jeres konkurrenter, og 
hvordan vil I arbejde med dem? 
Hvordan skiller I jer ud? 

Økonomi 
 

I hvor høj grad evner holdet at præsentere 
et budget samt analysere økonomiske 

muligheder og udfordringer? 
 

  2 Få reflekteret over hvordan I 
sammensætter et realistisk 

budget, som viser jeres 
ambitioner.  

Samarbejds- og netværksrelationer 
 
I hvor høj grad formår holdet at forholde 

sig til potentielle samarbejdspartnere og 
netværk?  
 

Bliver der præsenteret potentielle 
finansieringsmuligheder? 
 

  4 Samarbejdspartnerundersøgelse 
- skal I samarbejde med nogen 
og hvorfor?  

 
Er der særlige netværk I skal 
være en del af, og hvorfor? 

 
Præsenter potentielle 
finansieringsmuligheder. 

Point i alt     

POINT-OVERSIGT 
1 - 3 point: For den usikre, mangelfulde og ikke tilfredsstillende præstation 
4 - 5 point: For den jævne præstation med adskillige væsentlige mangler 
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6 - 8 point: For den gode præstation 

9 - 10 point: For den fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler.  
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Dommerinterview ved de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier  

 
10 min. dommerinterview: 
 

 Som team skal I forberede en meget kort forklaring af jeres koncept, højst 2 min.  

(Min. en af dommerne vil have læst jeres konceptbeskrivelse.) 
 

 Derefter foregår interviewet som en samtale mellem jer og dommerne til stede.  

 

 Forbered jer på at svare på spørgsmål relateret til jeres konceptbeskrivelse. 

 
  

 Dommerne har i de resterende 8 min. ret til at spørge ind til andet, de finder relevant – derfor vil uforudsete 

spørgsmål kunne forekomme.  
 

 Hvert team har ét dommerinterview til RM. Interviewet foregår uden underviseres og andre teams 

tilstedeværelse. 
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Bedømmelseskriterier ved dommerinterview regionale mesterskaber  
 
Bedømmelsesskema ved 10 min. lukket dommer interview 

 
TEAM NAVN:  _____________ 
KATEGORI:  _____________ 

 
Kriterier (FFE taksonomi: handling, 

om verdensrelation, personlig 
indstilling) 

F eedback Point 1-10 Vægtning Råd til teamet 

Kommunikation 
 
I hvor høj grad er holdet i stand til at 

formidle ideen klart og tydeligt? 
 
I hvor høj grad evner holdet at 

visualisere ideen? 
 

  2 Vær forberedt på at 
holde en kort 
præsentation. Udarbejd 

visualisering eller 
prototype. 

Personlig indstilling:  
 
I hvor høj grad udviser teamet 

refleksion, forståelse, 
løsningsorientering og 
omstillingsparathed i forhold til 

uforudsete udfordringer/svagheder? 
 

  2 Forbered jer på de 
uforudsete spørgsmål. 
Arbejd med forskellige 

scenarier ved jeres idé – 
hvad hvis…? 

Konkurrenter/markedet 
 
I hvor høj grad evner teamet at 

forholde sig til eksisterende marked, 
konkurrenter? (Har holdet 
udarbejdet data om deres 
konkurrenter?) 
 
Er teamet i stand til at reflektere over 
hvilke udfordringer det kan skabe, 
samt hvordan de vil løse det? 
 

  5 Opsæt scenarier ift. jeres 
konkurrenter? Hvordan 
vil de og I have 
indflydelse på hinandens 
forretning? 

Målgruppe 
 
I hvor høj grad evner holdet at 
forholde sig til målgruppe? (Har 

holdet udarbejdet data?) 
 

Er holdet i stand til at reflektere over, 
hvilke udfordringer der er ved at 
arbejde med denne målgruppe, samt 

hvordan de vil løse det? 

 

  5 Arbejd med jeres 
målgruppe og skab så 
meget viden derom som 
muligt. Benyt jer af 
survyes, feltarbejde, 
videomateriale. Overrask 

f.eks. dommerne med ny 
viden til det lukkede 
dommerinterview og til 
pitch. 

Samarbejds- og 
netværksrelationer 
 

I hvor høj grad er holdet i stand til at 
reflektere over nye 
samarbejdspartnere og netværk, der 
skaber værdi for deres idé? 
 

  5 Afsøg muligheder for 
potentielle 
samarbejdspartnere, tag 

kontakt og påbegynd 
muligt samarbejde.  

Økonomi 
 

  2 Redegør hvorfor netop 
jeres budget er realistisk, 
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I hvor høj grad er teamet i stand til at 
præsentere og forsvare en 
bæredygtig økonomisk forretning? 

 

hvordan skal I tjene 
penge på jeres idé? 

IPR 
 
I hvor høj grad er teamet i stand til at 
reflektere over ideens mulighed for 
at blive patenteret/beskyttet? 
 

  3 Undersøg om jeres idé 
kan patenteres/beskyttes. 
Er I opmærksomme på 
rettigheder i forhold til 
jeres egen idé og andres 
rettigheder, hvis I bruger 
data/teknologi/andet i 

jeres idé? 
Strategi 
 
I hvor høj grad er holdet i stand til at 
reflektere over ideens potentiale for 

udbredelse eller skalerbarhed? 
 

  2 Arbejd med hvordan jeres 
idé skal kunne vokse - er 
der et marked udover 
den målgruppe I allerede 

har?  

Point i alt     

POINT-OVERSIGT 
1 - 3 point: For den usikre, mangelfulde og ikke tilfredsstillende præstation 

4 - 5 point: For den jævne præstation med adskillige væsentlige mangler 
6 - 8 point: For den gode præstation 
9 - 10 point: For den fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler.  
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4 min. pitch til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier 

 
4 min. pitch:  
 

 Som team har i 4 min. til at præsentere jeres koncept klart og tydeligt.  

 
 Jeres præsentation må gerne indeholde video, men vær opmærksom på at hele præsentationen ikke 

udelukkende må være video.  
 

 Undersøg hvordan en god pitch opbygges, så I har en skarp præsentation klar. 

 
 Tiden styres skarpt. Når de 4 minutter er gået, vil I blive stoppet i jeres præsentation.   
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Bedømmelseskriterier ved pitch til de regionale mesterskaber 
 
Bedømmelsesskema ved 4 min. pitch 
 

TEAM NAVN:  _____________ 
KATEGORI:  _____________ 
 

Kriterier (FFE taksonomi - handling, 
kreativitet, omverdensrelation, personlig 

indstilling) 

F eedback Point 1-10 Vægtning Råd til holdet 

Kommunikation 

 
I hvor høj grad er præsentationen 
struktureret, tydelig og let forståelig? 

 
I hvor høj grad fremviser teamet en kreativ 
og fængende præsentation? 

  5 Arbejd med at lave en kort 

pitch, som kun indeholder 
det nødvendige. Arbejd 
med storytelling og klar 

formidling.  
 
Det er op til jer selv om én 

præsenterer eller I deles 
om pitchen. 

Personlig indstilling 
 
I hvor høj grad evner teamet at sælge deres 

idé overbevisende? 

  3 Tro på jeres idé og 
fortæl/vis, hvorfor vi som 
publikum også skal tro på 

den. 
  

Målgruppe 
 
I hvor høj grad evner teamet at 
fremvise ideens reelle værdiskabelse? 

 
Målgruppeundersøgelse?  
 

  5 Få fremlagt præcist 
hvordan jeres idé skaber 
værdi? Benyt jer gerne af 
undersøgelser, samt viden 
om 
målgruppen/konkurrenter. 

Markedet 
 
I hvor høj grad formår teamet at 
fremvise en klar og ambitiøs 

forretningsplan, med forståelse for det 
omkringliggende marked? 
 

  5 Overvej hvorfor netop 
jeres idé tager over på 
markedet eller skaber et 
nyt? 

     

NOTE TIL DOMMERE: Der må ikke 
udelukkende bruges video, dvs. at video ikke 

må erstatte den personlige 
scenepræsentation.  
 

    

Point i alt     

POINT-OVERSIGT 
1 - 3 point: For den usikre, mangelfulde og ikke tilfredsstillende præstation 
4 - 5 point: For den jævne præstation med adskillige væsentlige mangler 
6 - 8 point: For den gode præstation 
9 - 10 point: For den fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler.  
 

 
 


