
Går I 
rundt 
med en 
genial 
idé?

Så er det med at få den ud af hovedet og ind i  
Nordjyske Nyskaberes innovationskonkurrence! 

Hvis jeres idé kan skabe værdi, kan I gå hele vejen til finalen. Måske er jeres 
idé spritny, eller måske sætter den en ny vinkel på en eksisterende idé? Det 
betyder ikke så meget. Innovation kan nemlig også betyde, at man vender 
tingene på hovedet og bruger kendt viden eller teknologi på en helt ny måde. 

Hvad kommer der til at ske?
Efter I har sendt jeres idé ind til os, mødes vi til en 2-dages workshop. Her 
bedømmer vi, hvem der går videre til semifinalen - og til sidst finalen. Går I 
hele vejen, strækker perioden sig over ca. 4 måneder.

Som hold dyster I mod andre unge fra nordjyske ungdoms- 
uddannelser. I arbejder med idéudvikling, præsentation og eksekvering. Og 
får selvfølgelig testet jeres evner i praksis.  

Kommer I med, siger I ja til at arbejde seriøst med jeres idé. I får vejledning 
og hjælp til at realisere jeres projekt. Måske det kan blive starten på jeres 
eget iværksættereventyr? 

Inden I napper førstepræmien til finalen, bliver I bedømt på jeres idé, ud-
viklingspotentialet og jeres skriftlige og mundtlige formidlingsevner.

Vi skal da være med!
Det skal I nemlig. Så hiv fat i jeres lærer. Det er jeres skole, der bestemmer, 
hvilke hold og idéer, der skal tilmeldes konkurrencen. 

Når I har meldt jer til, får I en skabelon, som I skal udfylde med en ultrakort 
beskrivelse af jeres idé.



1 2
Præsentationsteknik
I lærer at pitche jeres idé på energisk 
og overbevisende manér. Og I prøver 
at præsentere over for rigtig mange 
mennesker og være trygge i det. 

Skarp på skrift 
Bliv skarpere til at strukturere jeres 
pointer og formuler jer klart og  
tydeligt på skrift. 

3 4
Nye boller på idé-suppen 
Hvordan går en idé fra god til bedre? 
I kommer til at arbejde med idéud-
vikling og optimering. 

Også én for holdet
At udvikle jeres samarbejde og bruge 
hinandens forcer er noget af det vig-
tigste, hvis I skal helt til finalen.

5 6
Nyt netværk
Lær eksperter, entreprenører og andre 
kloge hoveder at kende. Måske I kan 
bruge dem til noget senere?

Høj puls
I kommer til at holde hovedet koldt 
og arbejde under tidspres. Hold fokus 
og tænk kreativt, selvom pulsen flyver 
afsted!

Tjek! Hvad er tidsplanen?
I løbet af foråret og uge 34 - 37
Mulighed for at få hjælp til at sprænge boksen og få en fed 
idé med et forløb fra All Innovation.

7. september
Frist for forhåndstilmeldinger

17. september 
Deadline for indsendelse af 
idébeskrivelser og holdoplys-
ninger

28. – 29. september &  
30. september – 1. oktober
Indledende 2-dages workshop 
med overnatning i Tranum

6. november
Semifinale

8. december
Finale

6 skarpe om 
Nordjyske 
Nyskabere




