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Det er en stor fornøjelse, at vi i Fonden for 
Entreprenørskab igen kan byde velkommen 
til Danish Entrepreneurship Festival - 
Danmarks største idéfest for elever og 
studerende, hvor vi i fællesskab fejrer 
idérigdom og opfindsomhed og skaber 
sammenhæng mellem viden, innovation og 
iværksætteri. 

I Fonden for Entreprenørskab arbejder vi 
for at skabe de bedste forudsætninger 
for, at flere og flere unge får evner og 
kompetencer inden for entreprenørskab, 
så de med deres gode idéer kan blive 
innovative medskabere i samfundet. 
Hvem ved? Måske er Danish 
Entrepreneurship Festival første skridt på 
vejen for nogle af de gode idéer. 

Jeg vil ønske held og lykke til alle deltagerne 
i dagens konkurrencer. Jeg håber, I får en 
fantastisk oplevelse og en god dialog med 
vores mange frivillige dommere.

Til sidst vil jeg gerne takke alle jer, der 
er med til at støtte og styrke Danmarks 
fremtidige iværksættere – undervisere, 
erhvervsfolk, vores ambassadører og 
samarbejdspartnere. Uden jer var det ikke 
muligt.
 
Jeg håber, I får en fantastisk dag.
Christian Vintergaard 
CEO, Fonden for Entreprenørskab

“Hvem ved?  
Måske er Danish  

Entrepreneurship 
Festival første skridt 

på vejen“

Velkommen til 
Danish Entrepreneurship 

Festival 2022
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Camilla Ottesen

Det er med stor fornøjelse, at vi kan 
præsentere Camilla Ottesen som dette års 
vært på Danish Entrepreneurship Festival 
2022. 

Camilla er selv iværksætter - og en af vores 
ambassadører - og brænder for at give 
børnene gode entreprenante og innovative 
evner med på deres videre vej gennem livet. 

I vil som deltagere, oplægsholdere, gæster 
og dommere være i de bedste hænder, når 
Camilla guider os alle sammen gennem 
dagen. Og nu kan hun igen stå på en scene, 
når festivalen er tilbage på fysisk grund her i 
Øksnehallen. 

Jonas Bonnerup

Vi kan også igen i år med glæde byde 
velkommen til Jonas Bonnerup, der sidste år 
sammen med Camilla styrede Festivalen fra 
studiet i Odense.

God stemning og bløde rytmer vil fylde din 
krop og dit sind, når Jonas står bag sin dj-
pult. 

Jonas Bonnerup spiller på Store Scene 
op til den officielle åbning og til selve 
præmieoverrækkelsen. 
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Foredragszonerne

8
Konkurrencerne

9 - 11
Aktiviteter

12 - 13
Oversigtskort og andet praktisk

Mød vores ambassadører

I Fonden for Entreprenørskab er vi 
stolte over at kunne præsentere vores 
ambassadørkorps, der skal hjælpe os med 
at nå målet om at udbrede undervisning 
i entreprenørskab til alle børn og unge i 
Danmark. 

Vores korps består i dag af 34 ambassadører, 
der alle har erfaring inden for undervisnings-, 
erhvervs- eller iværksætterområdet. Du 
har mulighed for at møde nogle af vores 
ambassadører, når de besøger festivalen. 

Store Scene Foredragszone 1 Foredragszone 2
Mikrolegatscenen

Silent Zone

10-11 Fælles åbning

11-12 Business Mind 

Programme

Paneldebat med

Iværksætterdanmark 

‘Fremtidens Iværksætter’ 

Foredrag med 

Josefine Jack Ejby, Edu21
Mikrolegat

12-13 Business Mind 

Programme

Foredrag med 

Johan Ingversen, Lynæs 

Surfcenter

Foredrag med

Nicklas Stokholm & 

Christian Ørum, Bubbles

Mikrolegat

13-14
Keynote speaker

Pernille Lotus,

Cube Copenhagen

Foredrag med

Ehsanullah Ekhlas, 

Unicontrol Aps

 Foredrag med 

Alexander Bengtsen, 

Vild Is

13.30

Finalister i Business 

Mind Programme, Tech 

Innovation Programme 

og Idékonkurrencen for 

grundskoler annonceres

14-15 Finale i Business Mind 

Programme

Finale i 

Tech Innovation 

Programme

Finale i 

Idékonkurrencen for 

grundskoler

15-16 Præmieoverrækkelse
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I vores tre foredragszoner har du mulighed for at høre oplæg fra en række spændende 
og engagerede iværksættere. De vil fortælle om deres personlige rejse som iværksætter, 
og dele ud af erfaringer og give gode råd.  Foredragene vil vare ca. 45 minutter. 

Pernille Lotus
Direktør Cube Denmark 
Store Scene kl. 13.00-14.00
38-årige Pernille er partner i nordens største 
influencer agency – ene kvinde med tre 
mandlige partnere og en bestyrelse og 
investorer udelukkende bestående af mænd, 
men for hende handler det om, hvem du er 
som menneske. Hun har et stort drive og en 
skabertrang, der gennem årene har udmøntet 
sig i 13 CVR-numre, en enkelt konkurs og en del 
mistede penge.

Foredragszonerne

”At være 
iværksætter er 

ikke det nemmeste. 
Jeg tror, jeg har en 

fuldstændig fast tro 
på, at jeg nok skal 
rejse mig op igen, 
efter jeg falder.“
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Paneldebat
Iværksætter Danmark 
Foredragszone 1 kl.11.00-12.00
Vi har inviteret et stærkt panel af spændende iværksættere til at debattere med os om, 
hvad det kræver at blive en succesfuld iværksætter, både nu og i fremtiden.  

Panelet består af
Anne Karina Filt Asbjørn, CEO og co-founder af startuppen Copenhagen Cartel.  
Copenhagen Cartel udfordrer måden, vi producerer og forbruger tøj og tekstiler på. 
Katrine fik i 2021 en investering på 700.000 kr. i DR1 programmet ”Løvens Hule.” 

Christian Fuglsang, medstifter af startuppen Errant. Errant kender du måske fra sidste 
sæson af Løvens Hule, hvor de fik en investering fra Christian Arnsted.

Kirstine Hougaard, konsulentvirksomheden zeal. zeal har arbejdet med bæredygtig 
udvikling af virksomheder siden 1980 og har igennem årene også hjulpet mange 
iværksættere med at bygge en bæredygtig forretning op.

Debatten bliver modereret af Tv-vært Anna Linn, der blandt andet er kendt fra “Kender 
Du Typen” og senest programrækken “Den Grønne Optur”, hvor hun har rejst rundt 
i Europa og undersøgt nogle af de store løsninger, der skal hjælpe med at bremse 
klimakrisen.
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Johan Ingversen, Lynæs Surfcenter
Foredragszone 1 kl. 12.00-13.00
Ved udmundingen af Roskilde Fjord, helt ude på pynten, 
står der et lille fyr, som er blevet vartegnet for Lynæs Havn. 
Vandet er lavt, der er kites på himlen, og bag de flade klitter 
kan man skimte gammelt fiskeudstyr, bundgarnspæle og 
de sejlbåde, der endnu ikke har fået vand under kølen. Det 
er her på stranden i Lynæs, at tvillingerne Jeppe og Johan 
Ingversens historie med Lynæs Surfcenter starter – rammen 
om et af Danmarks bedste wind- og kitesurfspots.

Ehsanullah Ekhlas, Unicontrol Aps 
Foredragszone 1 kl. 13.00-14.00
Ehsanullah Ekhlas, medstifter af Odense-virksomheden Unicontrol, er af det anerkendte 
amerikanske erhvervstidsskrift Forbes blevet kåret som et af de 30 største unge 
erhvervstalenter på den internationale scene. Den 29-årige fynbo har været med til at 
udvikle 3D maskinstyring til mindre entreprenørmaskiner, og siden etableringen i 2018 er 
der blevet indgået partnerskabsaftaler med blandt andet byggemastodonten Aarsleff og 
svenske L5.

Josefine Jack Eiby, Edu21
Foredragszone 2 kl. 11.00-12.00
Josefine har gået forrest med online live undervisning for 
hele landets elever i Sofaskolen hos Alinea og har co-teachet 
og vejledt på alle klassetrin i grundskolen.
Josefine har 14 års erfaring som klasselærer i indskolingen 
og mellemtrinnet og undervist i matematik, dansk, n/t, 
billedkunst, uu, madkundskab og masser af digital kreativitet.

“Når eleverne, samfundet og vores  
tilgang til viden er forandret, må skolen og 

lærerne også forandre sig”
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Nicklas Stokholm & Christian Ørum, Bubbles 
Foredragszone 2 kl. 12.00-13.00
Bag Bubbles står Christian Ørum og Nicklas Stokholm, 
som hver dag arbejder på at forbedre vilkårene for børn 
med ADHD og ADD i skolen. Idéen til samtalesystemet 
opstod på baggrund af Christians egen søster, der er 
diagnosticeret med ADHD og har derfor manglet en 
løsning som kunne hjælpe hende med at fokusere i 
undervisningen. 

Alexander Bengtsen, Vild Is
Foredragszone 2 kl. 13.00-14.00
Vild Is startede som et tilfældigt eksperiment med 
sodavandsis, og pludselig en dag var opskriften på den 
ubetinget bedste sodavandsis fundet. Vild Is har fokus 
på økologi, lokal produktion og gennemsigtighed i deres 
produktion. Udadtil er de meget transparente omkring 
deres virksomhed, hvor de godt ved, at der er plads til 
forbedring inden for den grønne rejse, for som de selv 
skriver på deres hjemmeside, er de ”et organisk voksende 
projekt.”
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KONKURRENCERNE
På årets festival har vi fem af Fonden for Entreprenørskabs konkurrencer repræsenteret. 

Projekt Edison
Projekt Edison er en opfinderkonkurrence for elever i 
6.-7. kl., som i år har arbejdet med idéudvikling under 
temaet ”Vores by i fremtiden”. Over 13.000 elever har deltaget i forløbet, og vinderne fra 
de lokale finaler er gået videre til landsfinalen på Danish Entrepreneurship Festival. 

Business Mind Programme
Business Mind Programme er en konkurrence for elever på hhx. Deltagerne har 
mulighed for at teste og afprøve deres nyudviklede idéer uden for uddannelsesrammen. 
Konkurrencen skal være med til at sætte fokus på den indledende forståelse af 
virksomhedsdrift og opbygningen af et entreprenørielt mindset. 

Tech Innovation Programme
Tech Innovation Programme er en konkurrence for elever på htx. I Tech Innovation 
Programme sætter vi spot på ”innovation og produktudformning” og den indledende 
forståelse af entreprenørskab og opbygningen af et entreprenørielt mindset. 

Idékonkurrencen, grundskolen
Idékonkurrencen er en konkurrence for elever fra grundskolen, som hylder alle gode 
idéer. Deltagerne bliver bedømt på både skriftlig idébeskrivelse og pitch af vores 
dommere på festivalen. På et tidligt stadie i deres proces får de mulighed for at modtage 
kvalificeret sparring og rådgivning fra erhvervsfolk og iværksættere fra hele landet.

Kickstart Programme
Kickstart Programme er et iværksætterforløb for alle 
elever på erhvervsuddannelserne, hvor de arbejder 
med egne idéer og de skridt, der skal til for at starte egen virksomhed. Alle eleverne har 
deltaget i en lokal skolefinale, hvorfra de vindende hold er gået videre til den nationale 
finale, som finder sted på Danish Entrepreneurship Festival.

Alle vindere modtager pæmien, et diplom og et fedt trofæ fra Zweck.
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Mikrolegater
Mikrolegatscenen 11.15 - 13.00
Drømmer du om at sætte handling bag en god idé og blive iværksætter? Kom og mød 
otte teams fra landets uddannelser, som pitcher om Mikrolegater op til 50.000 kr.

Mikrolegater er økonomisk støtte til de elever og studerende, som har lysten, modet og 
evnen til at tage deres idé et skridt videre. Støtten går til videreudvikling af en idé og den 
tidlige opstart af egen virksomhed. Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt 
over 750 Mikrolegater, og årligt modtager vi over 400 ansøgninger og uddeler ca. 130 
Mikrolegater. Nogle af de mest kendte, vi har støttet igennem tiden, er TooGoodToGo og 
Donkey Republic.
Vært: Tilde Reffstrup. Leder af Mikrolegat

Teams: 

Mikrolegatkomité:

NORDAN Footwear, Aalborg Universitet
Rumett, Københavns Erhvervsakademi
Getta, Roskilde Universitet
N(Y)OOMOON, Aalborg Universitet
Klingo, Københavns Universitet
Sustainable Waste Sorting Solution, Royal Danish 
Academy
Prmit, Copenhagen Business School
Bolby Design, Erhvervsakademi Dania

Lisbeth Dalgaard, Formand, Dansk Arbejdsgiverforening
Torben Laustsen, Næstformand, Fonden for 
Entreprenørskab, Laustsen Consulting
Christian Vintergaard, CEO, Fonden for Entreprenørskab
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AKTIVITETER
Idéa Nordic 
Idéa Nordic vil til dette års festival stå for, at du som 
gæst bliver underholdt imellem konkurrencerne. Tjek 
oversigtskortet og find Aktivitetszonen hvor Idéa Nordic 
står – her kan du udfordre dine kammerater i forskellige sjove 
aktiviteter. 

Interactive space w. Games Activities
Interactive space w. Game Activities giver dig mulighed 
for bevægelse, og hvor leg spiller ind. Det er linjen mellem 
gaming og fysisk sport, ved at forvandle gaming til en social, 
sjov og aktiv konkurrence, der kombinerer det bedste fra 
fysisk aktivitet og gaming. 

Lærerværelse
På festivalen har vi lavet et fysisk lærerværelse, hvor du som lærer eller underviser kan 
møde dine kollegaer på tværs af fag, uddannelse og geografi. Vi ønsker at skabe et rum, 
hvor du kan netværke og få en snak med andre undervisere. Derudover har du mulighed 
for at høre mere om de programmer som Fonden for Entreprenørskab tilbyder. 
Der vil selvfølgelig være mulighed for at få en kop kaffe, som der hører sig til på et 
lærerværelse. 

Iværksætterdanmark
Kom og mød Iværksætterdanmark og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig på din 
iværksætterrejse! Hvis du fortæller os lidt om din iværksætterdrøm, så kan vi sikkert 
finde et workshopforløb, der kan hjælpe dig godt i gang eller sikkert videre. Hvis du 
allerede har startet din egen virksomhed, så kan vi også guide dig videre på rejsen! Du 
er også meget velkommen til at kigge forbi vores stand, hvis du bare er nysgerrig på 
iværksætteri. Husk, det starter alt sammen med en god idé - og vi vil elske at hjælpe dig 
med din idé! 
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Station
Hos Station er det tværfaglige aspekt afgørende og derfor 
rummer deres netværk også studerende inden for bl.a. it, 
naturvidenskab, humaniora, ingeniørvidenskab og business, 
der kan udleve iværksætterdrømmen og prøve kræfter med 
problembaserede cases, produkt- og forretningsudvikling på tværs af studieretninger 
og speciale. Nøgleordene bag Station er bæredygtighed, fællesskab og tværdisciplinær 
faglighed.

Grøn Sky
Grøn Sky er verdens mest klimavenlige cloud-løsning 
til lagring af dokumenter, fotos, video og anden data. 
Vores løsning reducerer strømforbruget og dermed CO2-
udledningen med 90 procent.

Patent-og Varemærkestyrelsen
Har du styr på dine rettigheder når det kommer til dit 
produkt? Mød Patent- og Varemærkestyrelsen, som har 
eksperter siddende til at rådgive dig. 

Dialoogle
Dialoogle er et unikt værktøj til at starte, forny, nuancere 
og kvalificere samtaler mellem mennesker.  Motiverne er 
skabt til at stimulere dialog, inspirere til kreativitet og lette 
formuleringen af følelser, meninger, tanker og ideer. Ud over at gøre samtalen sjovere, er 
billederne med til at få ordene til at flyde mere frit. 

Leap
”Vi har skabt rammerne for, at du kan udvikle innovative forretningsløsninger”
I 2013 udviklede en gruppe iværksættere, designere og idealister The Business 
Model Game. De så potentialet i at bruge spilelementer til forretningsudvikling efter 
at have arbejdet med iværksætteri og innovation i den private og offentlige sektor. I 
syv år har virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner over hele Danmark 
implementeret spillet i deres organisationer.
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Oversigtskort og andet 
praktisk

Sociale Medier
Find os på Facebook og Instagram, hvor du kan følge med hele dagen. 
Facebook: @danishentrepreneurshipfestival
Instagram: @entrepreneurship_festival

Café-området
I vores café-område har du mulighed for at købe mad og drikkelse. Derudover har vi sat 
borde og bænke op, hvor der er mulighed for at spise medbragt madpakke. Caféen ligger 
tæt på den store scene. Der vil være mulighed for at købe sandwich, kaffe, kage mm. 

Garderobe 
Der er mulighed for gratis garderobe ved indgangen. Uden bemanding.

Toiletter 
Toiletter er tilgængeligt ude i gården. 

Mad/madpakke
Der er mulighed for at købe mad i Øksnehallen og du er også velkommen til at spise din 
egen medbragte madpakke i picnic-og caféområdet. 

Fotograf på arbejde
Vi gør opmærksom på, at vi har professionelle fotografer på arbejde hele dagen, og vi 
forventer at bruge billederne fra dagens begivenheder efterfølgende. Hvis du (eller din 
familie) IKKE ønsker, at der bliver vist billeder af dig i offentlige medier på eller efter 
denne dag, skal du/I selv med det samme give udtryk for det over for fotografen.

Har du spørgsmål? 
Find os ved infoboden, hvor vi står klar til at svare på dine spørgsmål.

https://www.facebook.com/danishentrepreneurshipfestival
https://www.instagram.com/entrepreneurship_festival/
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Tidsplan

Store Scene Foredragszone 1 Foredragszone 2
Mikrolegatscenen

Silent Zone

10-11 Fælles åbning

11-12 Business Mind 

Programme

Paneldebat med

Iværksætterdanmark 

‘Fremtidens Iværksætter’ 

Foredrag med 

Josefine Jack Ejby, Edu21
Mikrolegat

12-13 Business Mind 

Programme

Foredrag med 

Johan Ingversen, Lynæs 

Surfcenter

Foredrag med

Nicklas Stokholm & 

Christian Ørum, Bubbles

Mikrolegat

13-14
Keynote speaker

Pernille Lotus,

Cube Copenhagen

Foredrag med

Ehsanullah Ekhlas, 

Unicontrol Aps

 Foredrag med 

Alexander Bengtsen, 

Vild Is

13.30

Finalister i Business 

Mind Programme, Tech 

Innovation Programme 

og Idékonkurrencen for 

grundskoler annonceres

14-15 Finale i Business Mind 

Programme

Finale i 

Tech Innovation 

Programme

Finale i 

Idékonkurrencen for 

grundskoler

15-16 Præmieoverrækkelse
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