
                            

 

Herunder kan I se, hvilke ting dommerne kigger efter, når I laver jeres ”pitch” 

På selve dagen for det regionale mesterskab vil I starte med at ”pitche”, altså præsentere jeres projekt foran dommere 

og publikum. Publikum kan være mellem 10-50 pers.  

Dommerne vil give jeres team point fra 1-10, og hvis de har tid, får I et par ord med på vejen ift. jeres pitch. Dagen går 

dog hurtigt og programmet er tæt, så det er ikke sikkert dommerne når at give jer noget på skrift. I kan evt. få feedback 

på jeres pitch, når I møder dommerne igen til ”samtalen” senere på dagen.   

*Vægtning angiver, hvor meget de enkelte elementer af jeres arbejde vejer i en bedømmelse. Vægtning er det, som 

dommerne giver point ud fra. 

Bedømmelse af Pitch ved de Regionale Mesterskaber i Start Up Programme 

De Regionale Mesterskaber omfatter 3 aktiviteter, som i som deltagere skal igennem:  

• Udarbejdelse og indsendelse af skriftligt materiale om idéen - konceptbeskrivelsen 

• En 4-minutters mundtlig præsentation af idé, proces eller projekt foran dommere og publikum 

• Deltagelse i en 10-minutters samtale og feedback med dommerne.  

  

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


                            

Når dommerne ser jeres pitch, anvendes disse bedømmelseskriterier: 
 
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. 

 

Kriterier (Fondens taksonomi - handling, 

kreativitet, omverdensrelation, personlig 

indstilling) 

Point 1-10 Vægtning Råd til teamet 

Kommunikation 

I hvor høj grad fremviser teamet en kreativ 

og fængende præsentation? 

 3 Arbejd med at lave et kort pitch, som kun 

indeholder det nødvendige. Arbejd med 

storytelling og klar formidling.  

Målgruppe 

I hvor høj grad evner teamet at fremvise 

målgruppen og viden om den? 

 

 3 Anvend data, undersøgelser, interviews og 

brug andre midler for at støtte op om 

jeres ide og den målgruppe, som I skaber 

værdi for.  

Værdiskabelse 

I hvor høj grad formår teamet at fortælle om 

idéens/projektets/processens 

værdiskabelse? 

 4 For hvem og hvordan skaber jeres idé 

værdi? Forklar fx hvorfor idéen ligger 

inden for netop den valgte af 

kategorierne: Social Entrepreneurship, 

GreenTech, LifeTech eller 

Serviceinnovation? 

Markedet 

I hvor høj grad formår teamet at fremvise en 

klar og ambitiøs forretningsplan med 

forståelse for det omkringliggende 

marked/eller den pågældende virksomhed? 

 

 4 Overvej, hvorfor og hvordan netop jeres 

idé tager over på markedet eller skaber et 

nyt? 

Strategi og realiserbarhed 

I hvor høj grad formår teamet at fortælle, 

hvordan deres idé/projekt/proces skal 

realiseres?  

 

 4 Her har I mulighed for at fortælle om jeres 

strategi for at realisere jeres idé. Hvordan 

vil I gøre det, og hvem skal fx hjælpe jer på 

vej, og hvordan skal det fx finansieres? 

Refleksion over om bæredygtighed og/eller 
Sustainable Development Goals er en del af 
idéen  
Har teamet formået at fortælle, hvordan de 

sikrer en bæredygtig forretningsmodel?  

 4 Hvordan kan I vise dommerne, at jeres 

projekt ikke gør skade på den verden vi 

lever i? Og at den måske ligefrem gør den 

til et bedre sted. 

 

Husk lige på, at teamet gerne skal være synligt; teamet kan f.eks. ikke bare bruge en forudlavet video, dvs. video må ikke 

erstatte den personlige scenepræsentation. 

 

 

 


