
 
Tilmeldingsguide til konkurrencer og events på 

Danish Entrepreneurship Festival 

 Idé Konkurrencen og Del din idé  

for studerende på videregående uddannelser 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tilmeldingsguide til events og konkurrencer på Festivalen  

Tilmeldingen er inddelt i fire steps. Nogle steps står underviseren for, andre er det de studerende selv, der 
skal gennemføre:  

• Step 1: Underviseren registrerer sig selv i systemet Min Side 
• Step 2: Underviseren opretter sine elevteams og vælger en teamleder på Min Side 

• Step 3: Teamet tilmeldes Idekonkurrencen eller Del din idé på Min Side, hvilket underviseren 
eller teamlederen kan gøre.  
• Step 4: Hvis teamet er tilmeldt Idé Konkurrencen skal de uploade den skriftlige idébeskrivelse 
senest mandag d. 31. oktober kl. 23.59 2022 – Som PDF på MIN SIDE. OBS. det er kun 
teamleder for holdet, der kan gøre dette. Hvis teamet er tilmeldt Del din Idé, så skal den 
skriftlige idébeskrivelse sendes som pdf til sup@ffefonden.dk. Samme deadline. 

Step 1: Underviseren registrerer sig selv   

Gå til festivalens side og tryk på tilmeld dig 

 

mailto:sup@ffefonden.dk


Scroll ned på siden og vælg enten Idé Konkurrence for Videregående Uddannelser 

eller Del din Idé og tryk på ”Tilmeld dig her”. 

Vælg uddannelsessegment ”Videregående uddannelser”  



Tryk på ”Her” for at komme videre til ”Min side”  

Udfyld alle felter og tryk ”Registrer” for at få en bekræftelse på mail.  



Gå i din mail boks og bekræft Registreringen på ”Her”. Tjek dit spamfilter, hvis du 

ikke kan se den med det samme. 

Udfyld tomme felter og tryk på ”Bekræft”.  



Step 2: Underviser opretter Teams  

Opret Team på ”Opret”. 

 

 

 

 

 



Du kan nu tilføje studerende til teamet. Bemærk at den første studerende du 

tilføjer, automatisk bliver leder af teamet. Udfyld tomme felter og tryk derefter på 

”Tilføj Elev/studerende”. Du kan også vælge blot at udfylde navn på teamleder og 

bede ham/hende om at udfylde navne og info på de øvrige studerende 

Din(e) studerende vil nu få en mail om at være oprettet i systemet som vist på 

nedenstående mail, som de skal bekræfte. Tryk på ”link”. 

 

 

 

  



De studerende skal udfylde alle tomme felter og trykke ”Bekræft”.  

 



Step 3: Underviser eller teamleder kan nu tilmelde deres Teams til Idekonkurrencen eller Del din 

Idé. Bemærk, at teamleder/underviser skal vælge en ud af tre kategorier, hvis de tilmelder et team 

til Idé Konkurrencen. Til Del din Idé er der ikke kategorier. Teamleder/underviser kan vælge om de 

tilmelder sig på dansk eller engelsk. Sidstnævnte er relevant, hvis der er internationale studerende 

på holdet, som ikke taler dansk. 



Vælg hvilken kategori/spor teamet deltager i, hvis I deltager i Idé Konkurrencen. Der 

er ikke kategorier/spor på Del din Idé  

 

Som underviser vil du nu får en mail på, at dit Team er tilmeldt enten Idé 

konkurrencen eller Del din Idé. Du vil få samme information i en mail som 

studerende. 

Når teamet et tilmeldt et event kan det ses længst til højre, under tilmeldte events.  

 

 

 

 


