DANMARKSMESTERSKABET I KORTE TRÆK
Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab er kulminationen
på Fonden for Entreprenørskabs undervisningsforløb
Company Programme, hvor elevteams fra landets
ungdomsuddannelser lærer at omsætte idéer i praksis.
Mesterskabet afholdes onsdag den 27. april 2022 i:

Dato og sted

Industriens Hus
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V.
Industriens Hus ligger overfor Rådhuspladsen - ca. én
kilometer fra Københavns Hovedbanegård.
Mesterskabet afvikles på én dag. De deltagende teams har
kvalificeret sig via de regionale mesterskaber. Hvert team
stiller op i én af de fire kategorier - Science & Technology,
Society & Globalization, Business & Service eller Trade &
Skills.

Kort fortalt

Hver Fonden for Entreprenørskab-region deltager med et
fastlagt antal hold pr. kategori. I alt deltager op til 44 hold,
kvalificeret via de regionale mesterskaber.

Vinderne bliver udvalgt af et dommerpanel gennem
følgende fire discipliner:
1. Rapport, indsendt forud for mesterskabet (10 sider)
2. Scenepræsentation med maks. 5 deltagere (4 minutter)
3. Stand-interview (5 minutter)
4. Lukket interview (15 minutter)

De fire discipliner uddybes enkeltvis længere fremme.
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Bedømmelsen

Til DM kåres de samlede vindere af første-, anden-, og
tredjepladsen på tværs af spor.

Kåring af vindere

Derudover kåres der én kategorivinder i hver af de fire
kategorier - Science & Technology, Society & Globalization,
Business & Service og Trade & Skills.
Se bedømmelseskriterierne på eventets webside.
Vinderne kåres på baggrund af dommerpoint og
dommervotering.
Alle vinderhold modtager pengepræmie, og
danmarksmestrene modtager derudover rejse til og
deltagelse i Europamesterskabet (forudsætter deltagelse af
underviser)
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Præmier

REGLER FOR DELTAGELSE
Alle ungdomsuddannelseselever mellem 15 og 25 år kan
Alderskrav
deltage i mesterskabet, men kun deltagere mellem 15 og 21
år har adgang til internationale konkurrencer (herunder
Europamesterskabet).
Der skal minimum være tre deltagere og maksimum fem
deltagere i et team for at kunne deltage nationalt og
internationalt.

Antal deltagere
pr. team

Vær derfor opmærksom på, at vinderholdet skal kunne stille
med tre elever i alderen 15-21 år til europamesterskabet.
Man må gerne deltage i mesterskabet flere år i træk, blot
idéen er ny, og konceptet ikke er overtaget fra et tidligere
Company Programme-team.

Idéen

For at kunne deltage kræves desuden:

Registrering og
betaling

1. At samtlige elever i teamet er registreret i Company
Programme på vores hjemmeside.
2. At skolen har betalt det årlige deltagergebyr.
3. At teamet har kvalificeret sig via det regionale
mesterskab.

RAPPORTEN
Forud for DM skal hvert team sende en rapport til os. Vi
videresender rapporten til dommerne, som bedømmer
denne inden DM.
Deadline for indsendelse af rapporten er 5. april 2022 kl. Deadline for
12 på cp@ffefonden.dk
indsendelse
De følgende krav skal efterleves, idet der vil blive
fratrukket 2 point pr. mangelfuldt punkt. En samlet
fratrækning af 10 point diskvalificerer teamet fra deltagelse i
DM, og pladsen går videre til et andet hold.
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Formelle krav til
• Vi skal modtage ét eksemplar af rapporten på mail.
Rapporten skal sendes som ét samlet dokument - dvs. rapporten
forside, budgetter mm. ikke må sendes som særskilte
filer.
• Sprog: Dansk.
• Format: A4 med normale margener.
• Bogstavstørrelse: 12 pkt.
• Antal sider: Forside + 10 sider inkl. bilag.
Siderne i rapporten (inkl. bilag og ekskl. forsiden) skal
nummereres, og der må kun være skrift på den ene
side af hver side. Alle sider efter side nr. 10 fjernes
inden dommerne modtager rapporten. Dvs:
Side 1 = indholdsfortegnelse m.v.
Side 10 = den sidste side dommerne modtager.
• Forsiden skal indeholde:
✓ Teamnavn
✓ Navn på den kategori, temaet er tilmeldt DM i
✓ Årstal for deltagelse
✓ Navnene på teamets deltagere
✓ Undervisers navn og navn på partnere (hvis
sådanne findes)
✓ Navn på den skole, som deltagerne kommer fra
• Side 1 skal indeholde en indholdsfortegnelse
• Rapporten skal komme ind på følgende 8 temaer:
1. Overblik
2. Produkt eller service
3. Produktion og leverandører
4. Marked
5. Salg & promovering
6. Økonomi
7. Management
8. Fremtidigt potentiale
Find inspiration til underpunkterne på mesterskabets
hjemmeside under Krav til rapporten.
Der må gerne indgå fotos af idéen/produktet/ydelsen, men
det er ikke et krav.
Rapporten skal være gennemarbejdet i både sprog og
layout og skal være udformet af medlemmer i teamet - der
må ikke bruges professionel hjælp.
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Dommerne kan give maksimum 150 point for rapporten.

Bedømmelse af
rapporten

Bedømmelseskriterier kan findes på siden her.

SCENEPRÆSENTATION
Der er følgende retningslinjer for scenepræsentationen:
1. Maks. tilladt tid på scenen er 4 minutter.

Retningslinjer for
scenepræsentation

2. Kun teamets maks. fem medlemmer må deltage i
scenepræsentationen, men det er ikke et krav, at hele
teamet er på scenen. Teamet diskvalificeres, hvis der
optræder andre på scenen end teamets maks. fem
medlemmer.
3. Læs bedømmelseskriterierne på forhånd, så I ved, hvad
dommerne vurderer jeres præsentation på.
4. Teamet skal udforme enten en PowerPoint eller Prezipræsentation til brug under scenepræsentationen. Denne
skal sendes til os forud for DM.
5. Video må ikke erstatte den personlige
scenepræsentation, men en kort video må gerne vises
som en del af præsentationen.
De eneste tilgængelige hjælpemidler på scenen er
PowerPoint eller Prezi-præsentation samt to mikrofoner til
deling i teamet.
Det er ikke muligt for teamet at foretage ændringer i
præsentationen, efter vi har modtaget den. Til DM har
teamet dog mulighed for at gennemse præsentationen,
inden mesterskabet går i gang.
Deadline for indsendelse er den 20. april 2022 kl. 12 på
cp@ffefonden.dk (Benyt evt. WeTransfer til at sende)
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Deadline for
indsendelse

• Præsentationen skal sendes som én samlet fil – husk
dog også at medsende eventuelle videoklip og lydfiler
som selvstændige filer.
• Gør I brug af video eller lyd i præsentationen, skal der
oprettes link til videoklippet/lydfilen på slidet, så det
aktiveres automatisk, når I klikker fremad i
præsentationen.
• Husk at sikre jer, at præsentationen uden problemer kan
afspilles på pc!

Krav til
præsentationen

Overholdes retningslinjerne for præsentationen ikke,
fratrækkes 10 point ved danmarksmesterskabet.
Dommerne kan give maksimum 150 point for
præsentationen. Bedømmelseskriterierne kan findes på
siden her.
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Bedømmelse af
scenepræsentation

STAND
Om morgenen, inden mesterskabet åbnes, skal teamet
Stand
dekorere den stand, de får stillet til rådighed. Standen måler
1x2 meter og er holdets visuelle præsentation af idéen. På
standen får eleverne besøg af dommerne til standinterviewet, ligesom der i løbet af dagen kommer forskellige
gæster forbi. Det forventes derfor, at holdene opbygger en
præsentabel stand.
Opstilling af standen skal foretages udelukkende af teamets
medlemmer. Brud på dette kan føre til diskvalifikation eller
trække ned i bedømmelsen.
Standen skal indeholde teamnavn og logo.
Der stilles ikke et bord til rådighed på standen. Hvis teamet
ønsker et bord, skal det medbringes. Der er mulighed for at
leje bord via vores leverandør af stande. Læs mere her.
Der er spotlys på standen og strøm til rådighed. Medbring
forlængerledninger, hvis du har brug for dette.
Standarealet på 1x2 meter må ikke overskrides. Deltagerne
kan blive bedt om at fjerne standmateriale, hvis det er til
gene for arrangementet. Går man ud over de oplyste
standmål, har dommerne ret til at give minuspoint ved
bedømmelsen.
Se eksempler på stande fra tidligere år på siden her.
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Standmål
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STANDINTERVIEW
Kun teamets maks. fem medlemmer må deltage i
standinterviewet. Teamet kan vælge at medbringe
én rådgiver (ekstra elev), der dog ikke må bidrage til
bedømmelsesprocessen. Alle andre skal forlade standen
under bedømmelsen.

Standinterview

Dommernes besøg på standen varer ca. 5 min.
Dommerne kan give maksimum 150 point for standinterviewet.

Bedømmelse
af standen

Bedømmelseskriterier kan findes på siden her.

LUKKET INTERVIEW
Teamets medlemmer bliver interviewet af dommerpanelet i
et lukket dommerlokale uden underviser. Interviewet varer
ca. 15 minutter og dommerne tager udgangspunkt i den
indsendte rapport og i de oplysninger, de har fået i de
tidligere discipliner.

Lukket
interview

Det er tilladt at medbringe diverse hjælpemidler til
interviewet (budgetter, avisartikler, etc.).
Dommerne kan give maksimum 150 point for det lukkede
interview.
Bedømmelseskriterier kan findes på siden her.
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Bedømmelse

DIVERSE
Forplejning
Der vil være forplejning i løbet af dagen til alle deltagende
hold og deres underviser, samt dommerne. Alle gæster
skal selv købe forplejning.

Diverse

Transport & overnatning
DM-deltagere skal selv booke og betale for transport og
evt. overnatning.

DEADLINES
5. april 2022 kl. 12:
Rapport til DM skal være modtaget hos Fonden for
Entreprenørskab på cp@ffefonden.dk

Vigtige
deadlines!

20. april 2022 kl. 12:
Scenepræsentation (PowerPoint eller Prezi) til DM skal
være modtaget hos Fonden for Entreprenørskab på
cp@ffefonden.dk
Store filer kan sendes via WeTransfer

KONTAKT
Eventets hjemmeside opdateres løbende med oplysninger
her.

Hjemmeside

Fonden for Entreprenørskab
Teamet for Ungdomsuddannelserne
E-mail: cp@ffefonden.dk

Kontaktoplysninger

Projektleder for Danmarksmesterskabet:
Mette Meulengracht Jensen
Tlf.: 31 27 32 12
E-mail: mettem@ffefonden.dk
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