
Gennemsynsrapport for:  
 
COMPANY PROGRAMME - DANMARKSMESTERSKABET I ENTREPRENØRSKAB   
 

 

De følgende krav bør efterleves minutiøst, idet der i et indledende gennemsyn vil blive fratrukket 2 point pr. 

mangelfulde punkt forud for DM. En samlet fratrækning af 10 point diskvalificerer teamet fra deltagelse i DM og 

pladsen går videre til nr. 2 i fra det regionale mesterskab. 

 
 
 Hovedpunkt Underpunkt Minus 2 

point  

1. Fonden for Entreprenørskab skal altid modtage 1 

eksemplar af rapporten pr. mail.  

 

 

 

Rapporten skal fremsendes som ét samlet 

dokument - dvs. at forside, regnskab mm. 

ikke skal sendes som særskilte filer. 

 

2. Rapporten skal være på dansk.    

3. Format: A4.   

4. Bogstavstørrelse 12 pkt.    

5. Antal sider: Forside plus 10 sider (med skrift på 

den ene side) inkl. bilag. Siderne i rapporten skal 

nummereres ekskl. forsiden, inkl. bilag. Alle sider 

ud over side nr. 10 fjernes, inden dommerne 

modtager rapporten.  

Forside 

Side 1 = indholdsfortegnelse mv.  

Side 10 = den sidste side dommerne 

modtager.  

 

 

6. Forsiden skal indeholde:  

 

− Teamnavn 

− Navn på spor  

Årstal for deltagelse 

− Navnene på teamets deltagere 

− Rådgivernes navne og virksomheder 

(hvis sådanne findes) 

− Navn på den skole, som deltagerne 

kommer fra 

 

7.  Side ét skal indeholde 
 

− En indholdsfortegnelse  

8. Rapporten skal som minimum berøre følgende 

punkter: 

− Beskrivelse af idégrundlag 

− Beskrivelse af produkt/ydelse/service 

− Beskrivelse af ideens målgruppe 

− Vigtigste konkurrenter 

− Leverandører 

− Salgskanaler/distribution 

− Opgavefordeling i teamet 

− Oprids af markedsføring, herunder valg 

af teamnavn og grafisk identitet/logo 

− Budgetter, priskalkulationer, regnskab 

− Kortfattet redegørelse over teamets og 

idéens udvikling 

 

 

 Fratrækkes i alt:     

Andet Beskæftiger teamet sig med et eller flere af disse 

emner? (komplementærprodukter tilladt) 

Hvis ja, skal FFE-YE kontakte teamet forud for 

deltagelse i DM. 

Alkohol  
 
Fyrværkeri 
 
Tobak eller rusmidler 
 
Risikofyldte kemikalier 
 
Fødevarer eller drikkevarer af egen 
fremstilling – hvis ja: er 
skolen/elever/fremstillingsstedet certificeret 
og ansvarlig for produktet ? 

□Ja  □Nej 
 
□Ja  □Nej 
 
□Ja  □Nej 
 
□Ja  □Nej 
 
□Ja  □Nej 
 
Ansvar:  

 


