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Mesterskaber i  

Entreprenørskab  
Guide til studerende der deltager i Regionale Mesterskaber i Entreprenørskab  

– en praksisnær, faglig og personlig læringsrejse for studerende.

En del af  
uddannelses- og 

entreprenørskabs-
programmet



Hvert år afholder Fonden for Entreprenørskab regionale mester-
skaber i Entreprenørskab. Her kan studerende fra alle landets 
korte og mellemlange videregående uddannelser fremvise og 
pitche deres idéer for hinanden og en dommergruppe bestående 
af erfarne erhvervsfolk og iværksættere. Alle teams får skriftlig 
feedback fra dommerne. Regionens mest entreprenante team 
vinder 10.000 kr. Sammen med en håndfuld andre teams går de 
videre til Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab i København. 
Herfra sendes vinderen til det Europæiske Mesterskab.

De Regionale  
Mesterskaber i 
Entreprenørskab



I en konstant omskiftelig verden er der efterspørgsel på at kunne tænke kreativt, finde 
løsninger og handle på sine idéer. Alle kan få en idé, men det kræver øvelse at udvikle 
og handle på den. Det er nemlig ikke nemt at tage handling på nye idéer – det gælder, 
både hvis du er medarbejder, og hvis du drømmer om at starte din egen virksomhed. 
Gennem deltagelse i de Regionale Mesterskaber i Entreprenørskab får du mulighed for 
at øve dig i at handle på dine idéer og udforske din kreativitet. Du får en bedre forståelse 
af den verden, vi lever i – og hvordan kan vi gøre den bedre. Du vil blive udfordret og 
opnå en masse nye personlige og faglige kompetencer. 

Hvorfor skal du  
deltage i de Regionale 
Mesterskaber?

Tidligere deltagere siger at: 

Jeg er blevet 
bedre rustet til 
at præsentere 
for andre  
mennesker.

Jeg kender mine egne 
styrker og svagheder 
bedre, både personligt 
og fagligt.

Jeg er blevet mere  
afklaret om mine egne  
kompetencer og  
om mine ønsker  
for fremtiden.

Jeg er blevet  
modigere og tror 
mere på mig selv.



Alle idéer er velkomne til de Regionale Mester-
skaber i Entreprenørskab. Det gælder uanset, 
om det har et socialt, miljømæssigt, kulturelt, 
økonomisk eller helt femte sigte. En idé kan 
både være et produkt, en ændring af arbejds-
gange eller en videreudvikling af processer 
eller services.  

Det kræver, at du har en idé. Men det kræver i lige så høj grad, at du har lyst til at prøve kræfter 
med at udvikle den idé. Derudover skal du udarbejde en skriftlig konceptbeskrivelse. 

Deadline for tilmelding er 8. april 2021. 
Deadline for konceptbeskrivelsen er også den 8. april. 

Du deltager i mesterskaberne i din region, hvor du og 
dit team på 4 min. skal pitche din idé foran publikum  
og dommere og have en 10 min. samtale med dommerne, 
hvor de kan spørge til din idé. 

Du finder mere information om de regionale mesterskaber her: 
http://regional-championships-start-up-programme.dk/

Hvad er 
en idé  
overhovedet?

Hvad kræver det?

Idéer kan altså have mange forskellige 
former som fx:   
• En virksomhedsidé: fx en teknologisk løs-

ning med et forretningsmæssigt fokus.
• Organisationsforandring og udvikling af

eksisterende organisationer, samt udvikling
på eksisterende services eller processer.

• Socialt og kulturelt entreprenørskab: fx
udviklingsprojekter og idéer, frivilligdrevet,
not-for-profit, NGO-arbejde m.m.

Idéen kan være af inkrementel karakter, det 
vil sige være en videreudvikling af eksiste-
rende produkter eller processer, eller den kan 
være radikal og bringe helt nye løsninger på 
banen. Uanset hvad, skal idéerne indeholde 
nytænkende elementer. Desuden må teamet 
ikke have arbejdet med idéen før 1. august i 
det indeværende skoleår.

20. april for Region Nord- og 
Midtjylland

27. april for Region Syddanmark
4. maj for Region Sjælland og 

Hovedstaden
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Hvordan  
tilmelder 
man sig?
For at kunne deltage kræver det, at din uddannelsesinstitution 
eller -linje er medlem af Start Up Programme. Du tilmelder dig 
på Start Up Programmes hjemmeside: https://sup.ffe-ye.dk/
deltag/tilbud-til-studerende-i-efteraars-og-foraarssemestret/
regionale-mesterskaber-i-entreprenoerskab 
Deadline er den 8. april. Konceptbeskrivelsen skal du sende til 
sup@ffefonden.dk. I emnefeltet skriver du navnet på teamet 
efterfulgt af RM. Kun en person fra teamet gør dette. Se 
retningslinjer for konceptbeskrivelsen nedenfor.

https://sup.ffe-ye.dk/deltag/tilbud-til-studerende-i-efteraars-og-foraarssemestret/regionale-mesterskaber-i-entreprenoerskab
mailto:sup@ffefonden.dk
https://vimeo.com/470282136


Krav til konceptbeskrivelsen 
• Max. 7200 tegn inkl. alt på nær billeder (alt der 

overskrider, tæller ikke med i bedømmelsen).
• Skriftstørrelse 12.
• Sendes som PDF til sup@ffefonden.dk senest 

den 8. april 2021. Skriv i emnefelt navnet på 
teamet efterfulgt af RM.

• Der kan indsættes link til video på max 1 min., 
som teamet selv har lavet (ikke henvisning til 
andres film).

• Uanset idé forventes det, at teamet har reflek-
teret over, hvordan idéen kan realiseres, deres 
fundraising-strategi og en eller anden form for 
forretningsplan.

Ved deltagelse i de Regionale Mesterskaber skal I overveje, hvilken 
af følgende kategorier, I mener jeres idé ligger inden for: 

GreenTech
Optimeret ressourceudnyttelse, genbrug og grøn-
ne løsninger. Det kan være fokus på muligheder 
inden for bæredygtig livsstil og forretninger, demo-
grafiske udfordringer, urbanisering, nye teknolo-
giske muligheder, produktudvikling, digitalisering 
eller deleøkonomi.

LifeTech
Udvikling inden for velfærd, sundhed eller læring. 
Det kan være fokus på forbedring eller optimering 
af livs- og sundhedsmæssige udfordringer, nye bru-
geroplevelser, ny teknologi og produkter, finansiel 
teknologi, digitalisering eller deleøkonomi.

Social 
Entrepreneurship
Skabelse af social værdi for individ eller sam-
fund, nationalt eller globalt. Det kan være fokus 
på samfundsforandrende tiltag, demografiske 
udfordringer, uddannelsesudvikling, urbanisering, 
nye teknologiske muligheder og produktudvikling, 
digitalisering eller deleøkonomi.

Serviceinnovation
Udvikling af oplevelses- eller brugerdesign. Der 
kan være fokus på udvikling eller optimering af 
produkter og servicedesign, oplevelser og events, 
finansiel teknologi, robotteknologi, digitalisering 
eller deleøkonomi.
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Samarbejdspartnere 
og netværk

Idé og forretningsmodel 

Teamet bagMålgruppe

Værdiskabelse 
Også eventuel grafisk 
formidling af idéen

Kort om idéen

4 min. pitch
• Præsenter jeres koncept klart og tydeligt. Video-

materiale produceret af teamet må indgå, men
præsentationen må ikke udelukkende være video.

• Tiden styres skarpt. Når de 4 minutter er gået, vil
I blive stoppet i jeres præsentation.

10 min. samtale med dommerne  
(foregår uden andres tilstedeværelse):
• Forbered en kort præsentation af jeres koncept

(max 2 min.). Husk, dommerne har hørt pitchen.
• Herefter kan dommerne spørge til jeres koncept-

beskrivelse, eller hvad de finder
relevant – derfor vil uforudsete spørgsmål
kunne forekomme.

Dommerne vurderer på: løsningsorientering, mar-
ked, målgruppe, samarbejds- og netværksrelationer, 
bæredygtig økonomi/forretningsmodel, strategi og 
realisering. 

Forslag til indhold til konceptbeskrivelsen:

Skaber I værdi for samfund 
eller individ?

Hvem er idéen relevant for?

Hvordan bliver projektet  
økonomisk bæredygtigt? Hvem har I brug for i 

den videre proces?

Hvilke kompetencer har I?

Sådan forbereder du dig



På selve dagen skal du og dit team pitche jeres idé til et 
dommerpanel og mødes med dem bagefter til dommer-
samtale. I får teamsparring fra andre teams og undervisere, 
og endelig er der mulighed for at få rådgivning fra lokale 
eksperter. I løbet af dagen er der inspirerende oplæg og tid 
til at mødes med jeres underviser og andre studerende, der 
også brænder for entreprenørskab og gode idéer.  

Hvad sker der under de  
Regionale Mesterskaber 
i Entreprenørskab



eller kontakte Programleder, Carina Hammer, hos 
Fonden for Entreprenørskab: carina@ffefonden.dk

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
M E D L E M  A F  J A  W O R L D W I D E

Vi håber, du har 
lyst til at deltage, 
og vi glæder os  
til at modtage  
jeres idéer!
Har du spørgsmål, kan du finde mere info her: 
regional-champion ships-start-up-programme.dk

http://regional-championships-start-up-programme.dk/



