
DGI Impact 2018  
– Konkurrencebrief
Er du ildsjælen med idéen til, hvordan flere får højere 
puls, mere bevægelse og stærkere fællesskaber?  
Vi har dommerne, kronerne og kræfterne til at gøre 
din idé til virkelighed!

DGI Impact – Innovationskonkurrence

Se mere på dgi.dk/impact

http://www.dgi.dk/impact
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DGI Impact er en innovationskonkurrence, der inviterer iværk-

sættere, idémagere og ildsjæle ind i kampen, for at få flere ak-

tive, flere i bevægelse og gentænke fremtidens fællesskaber. 

Konkurrencen

DGI Impact vælger i 2018-2020 hvert år 5-8 innovative  

projekter med powerpotentiale og investerer årligt 2 mio. kr.  

i projekterne.

Vi søger idéer og løsninger inden for tre kategorier:

 � Løsninger som gør det nemmere at være eller blive  

foreningsleder

 � Løsninger som gør flere danskere aktive

 � Løsninger som gør det lettere at engagere sig i aktive  

fællesskaber

Er du klar til at kaste din idé ind i kampen?

Vind muligheden for at føre din idé ud i livet 

Årets 5-8 bedste idéer får adgang til DGI Iværksætterpakken. 

DGI Iværksætterpakken er et seks måneders forløb og inkluderer 

blandt andet økonomisk støtte og professionel rådgivning, 

så du kan gøre din idé til virkelighed, og at dit koncept kan 

komme godt ud over rampen.

Sparring fra ledende eksperter

Hvis din idé og projektbeskrivelse bliver udvalgt som én 

af de op til 12 finaleprojekter, deltager du i en Bootcamp i 

København, hvor du får mulighed for at fremlægge din idé 

for et kompetent dommerpanelet. Dommerpanelet består 

af repræsentanter fra DGI og eksterne eksperter, der alle 

har viden om og særligt kendskab til innovation, startups og 

iværksætteri.

Mød dommerpanelet for DGI Impact på næste side.

Lad os sammen gøre  
gode idéer til virkelighed

DGI Iværksætterpakken

•  100.000-500.000 kroner inkl. moms øremærket til videreudvikling af din idé.  
Det endelig beløb bliver bestemt på baggrund af din præsentation af idéen 
til Bootcamp-finalen.

•  Klippekort til 50 timers sparring med eksperter i DGI, hvis opgave er at 
hjælpe dig med at udvikle og realisere din idé.

•  Adgang til relevant data, viden og information fra DGI.
•  Eksponering og profilering af din idé gennem DGI’s medier og kanaler.

Du skal være opmærksom på, at adgang til DGI Iværksætterpakken, herunder udbetalingen af midler, først sker efter nærmere 

aftale om eksempelvis licenser, markedsføring eller lignende. DGI Iværksætterpakken er således et muligt fleksibelt finansierings-

instrument, som dels sikrer udvikling af idéen og dels sikrer at idrætsforeningerne på sigt får gavn af projektet.

Hos DGI brænder vi for idræts- og foreningslivet i Danmark. Har du en spændende 
idé til, hvordan vi i fællesskab kan forandre og videreudvikle breddeidrætten, så 
har du nu mulighed for at deltage i DGI’s innovationskonkurrence og få hjælp til 
at føre din idé ud i livet.
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Thomas Madsen-Mygdal

Thomas er serieiværksætter med en lang historik for at skabe forandring og nytænkning. Han er stifter 

af virksomheden Podio og arbejder i dag bl.a. med virksomheden Twentythree, som ændrer måden vi 

kommunikerer på gennem video. Han står bag startup-organisationen #CPHFTW og festivalerne Reboot 

og Techfestival i København med 16.000+ deltagere. Han var pioner for internettet, hvor han som 

medstifter af den første danske internetvirksomhed, Mondo, var med til at bringe internettet til Danmark.

Maria Flyvbjerg Bo

Serieiværksætter med 13 års erfaring. Hun har startet en række virksomheder og tiltrækkes af 

skalerbare SaaS løsninger som løser et reelt behov hos brugeren. Hun står bag virksomhederne 

Spenderlog, Hufsy og Digtio, og var medstifter af (dengang) verdens største kontorfællesskab for 

iværksættere, NEST Copenhagen. Maria er coach og dommer ved flere iværksætterkonkurrencer.

Jesper Højberg Christensen

Har i 25 år været med til at tegne kommunikationsbranchen og begrebet strategisk kommunikation. 

Han er underviser og oplægsholder i kommunikation og branding, og han er medforfatter af en række 

bøger og artikler. Jesper investerer desuden i en række virksomheder som næstformand i Danish 

Business Angels. Han står bag virksomheder som Nextwork A/S, K-forum, Advice A/S, Advice Digital 

A/S, Groupcare, World Climate Ltd. og 8 andre.

Charlotte Bach Thomassen

Næstformand i DGI’s hovedbestyrelse, bestyrelsesmedlem i Lokale og Anlægsfonden og i DGI-Byen. 

Charlotte har tidligere været generalsekretær i Det Danske Spejderkorps. Erfaring fra opstart af 

Ungdomsøen i regi af Spejderne og en lang række projekter indenfor idrættens verden målrettet nye 

målgrupper og indenfor temaer som inklusion, sundhed og byudvikling.

Peder Nedergaard

Bestyrelsesformand for DGI Storkøbenhavn. Peder har stor erfaring fra IT-branchen og stod bl.a. bag  

i-connect som senere blev købt af TDC. Han er adm. direktør og bestyrelsesmedlem for Rhetorica A/S. 

Peder er desuden investor som bestyrelsesmedlem i NordicBAN og som stifter og bestyrelsesformand 

for Capital2GROW. Han er mentor for bl.a. IBM og Startupbootcamp og har medvirket som dommer i 

en række innovations- og iværksætterkonkurrencer.

Hans Henrik H. Heming

Politisk leder for DGI Svømning, serieiværksætter og konsulent. Han arbejder til daglig som partner i 

firmaet EarLabs A/S, som udvikler ørepropper, der holder vandet ude men samtidig gør det muligt at høre. 

Han er desuden Head of Corporate Funding hos Plastic Change og medstifter af virksomheden Stakem.io. 

Han har tidligere siddet i hovedbestyrelsen for Dansk Industri og været formand for e-Handelsfonden.

DGI Impact dommerpanelet
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Hvis din idé og projektbeskrivelse bliver udvalgt som én af 

de op til 12 finaleprojekter, deltager du i en Bootcamp, hvor du 

får mulighed for at fremlægge din idé for dommer-panelet. 

Dommerpanelet vurderer din idé ud fra følgende fem kriterier:

 � Potentiale. Har idéen potentiale? Har du indblik i markedet 

og efterspørgslen? Er idéen skalerbar, kan den vokse sig 

større og bredes ud? Er der noget, der forhindrer din idé i at 

blive en succes?

 � Team. Generel vurdering af præsentationen. Har dit team 

de nødvendige kompetencer og den erfaring, der skal til? 

Er dit team dedikeret, målrettet og motiveret? 

 � Produktet. Opfylder din idé et af de tre kriterier for at del-

tage i konkurrencen? Adskiller idéen sig fra øvrige tilbud på 

markedet? Er der fokus på brugervenlighed? Er det en idé, 

der skaber engagement? 

 � Impact. Vil din idé gøre en forskel for breddeidrætten i  

Danmark, styrke foreningslivet eller få flere til at dyrke idræt?

 � Wow-faktor. Har din idé wow-faktor? Kan den skabe 

opmærksomhed og levere positive oplevelser, der gør en 

forskel for mennesker?

Sådan tilmelder du dig

Når du tilmelder dig DGI Impact 2018, skal du downloade og 

udfylde en ansøgningsskabelon på dgi.dk/impact/tilmeld-dig.  

En udfyldt ansøgning sendes til simon.knoblauch@dgi.dk  

senest den 12. november kl. 12.00. Når du modtager en 

bekræftelse per mail har du tilmeldt dig konkurrencen.

Ansøgningen tager udgangspunkt i forretningsskabelonen 

”Business Model Canvas”, som på en enkel og visuel måde 

beskriver en idé, et projekt eller en forretning. Har du ikke  

erfaring med at arbejde i denne model, anbefaler vi at  

downloade vejledningen på dgi.dk/impact

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, så skriv til 

simon.knoblauch@dgi.dk.

Hvorfor en innovationskonkurrence? 

Foreningsbegrebet er i hastig og konstant forandring. Idræt-

ten påvirkes af nye tendenser som disruption, digitalisering og 

eksponentielle vækstrater, der giver rum for nye aktører, nye 

teknologier og nye logikker. Samtidigt søger mange idrætsud-

øvere og foreninger nye måder at organisere deres aktiviteter 

på. Foreningerne trives, men måden vi indgår i fællesskaber 

på er i forandring. Det er vores ambition, at DGI fortsat afspej-

ler et tidssvarende foreningsbegreb og at DGI Impact udfor-

drer vores fælles forståelse af, hvordan idrætsforeningerne 

kan skabe gavn og samfundsnytte i hele Danmark.

Sådan foregår det

12. NOVEMBER 2018 
KL. 12.00 

Deadline for 
ansøgning

15.-16. NOVEMBER
2018  

Finaleidéer 
bliver  
offentliggjort

24. NOVEMBER 2018  

Bootcamp, 
pitch og  
udvælgelse

NOVEMBER 2018- 
MAJ 2019

6 måneders 
udviklings- 
forløb

23. MAJ 2019  

Skalerings-
plan og  
showcase

http://dgi.dk/impact
Mailto: simon.knoblauch@dgi.dk
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Om DGI

DGI har i dag et solidt fundament. Med et stærkt økonomisk fundament, stor 
viden, gode supportfunktioner, velfungerende distributionskanaler og en 
bred vifte af kommunikationskanaler, står vi stærkt for at hjælpe danskerne 
til sunde, meningsfulde fællesskaber. Vi har en klar ambition om at sikre, at 
DGI fortsat er den afgørende faktor for, at lokale folkeoplysende og almen-
nyttige idrætsforeninger er dominerende på det danske motionsmarked, 
fordi de har tidssvarende og veldrevne tilbud.

Dette projekt er et konkret skridt mod etablering af en ny tilgang til innova-
tion og udvikling af idrættens tilbud, organisering og rammer. Med projektet 
skaber DGI et entreprenørskabsmiljø der bidrager med risikovillig kapital, 
arbejdskraft, netværk og adgang til relevant data og viden.

Læs mere på dgi.dk

Målgruppe

Konkurrencen er målrettet foreningslederen, iværksætteren, 

projektmageren og alle med en krøllet hjerne og et hjerte for 

idræt og fællesskaber. Din baggrund er ikke vigtig, men din 

idé og engagement det bærende element. DGI Impact 2018 er 

åben for alle med en god idé.

Leverancer og format

Den 12. november kl. 12.00 er deadline for indsendelse af 

ansøgning. Alle ansøgninger skal indeholde information om 

projektet og kontaktoplysninger på ansøger. Det er også her 

du har mulighed for at tilføje supplerende materiale til din idé, 

hvis du ønsker det. Det kan eksempelvis være videomateriale, 

budget, illustrationer eller lignende.

I enkelte tilfælde vil DGI kontakte ansøger med afklarende 

spørgsmål.

Øvrige retningslinjer for indsendelse af idé:
 � Det officielle sprog for DGI Impact er dansk

 � Det er muligt både at deltage som team eller som enkelt-

person. I tilfælde af, at et team står bag idéen, skal en 

enkelt repræsentant registrere sine kontaktoplysninger.

 � Der er ingen grænser for, hvor mange du kan være i et 

team.

 � Det er muligt at deltage med flere idéer. Idéer skal indsen-

des separat.

 � Så snart du har indsendt ansøgningen er det ikke længere 

muligt at ændre din registrering. Ønsker du at trække en re-

gistrering tilbage kan du skrive til simon.knoblauch@dgi.dk.

http://dgi.dk
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Deltagerbetingelser
1.   Som deltager i DGI Impact 2018 giver du DGI tilladelse til 

at anvende tekster og eventuelt elektronisk materiale, der 

er uploadet ved tilmelding eller efterfølgende fremsendt til 

DGI Impact, til kommunikationsformål som led i afviklingen 

af DGI Impact 2018.

2.   Deltager har som udvikler selv rettighederne til sin idé. For 

vinderne indgås en konkret aftale om rettigheder og ydelser. 

3.   Deltager indestår for, at alle parter bag idéen har givet sit 

samtykke til tilmeldingen til DGI Impact 2018.

4.   Deltageren bekræfter ved tilmeldingen, at der ikke 

verserer nogen sag om originalitet, plagiat eller lignende 

mod den tilmeldte idé, og at idéen ikke er mærkbar 

begrænset ved tredjeparts immaterielle rettigheder. 

5.   DGI behandler personoplysninger på deltageren med 

henblik på at afvikle DGI Impact 2018. Personoplysninger 

behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning 

og DGI’s privatlivspolitik. 

6.   I det omfang deltageren måtte blive bekendt med  

information om andre deltageres idéer, er deltageren 

pålagt tavshedspligt. 

7.   DGI Impact påtager sig intet ansvar for tab og skader på 

den tilmeldte idé, som deltageren måtte lide i forbindelse 

med sin deltagelse i DGI Impact 2018.

8.   Hvis din idé bliver udvalgt til finalefeltet:

a.   Du forpligter dig til at møde op til Bootcamp den 24. november  

2018 i København og præsentere din idé foran dommer-

panelet. Vinderne udvælges samme dag. Placering for 

Bootcamp meldes ud til finalefeltet.

b.   Du er indforstået med, at der optages video og tages 

billeder til brug på DGI’s platforme.

c.   Du skal forberede en fremlæggelse af din idé på baggrund 

af din ansøgning og under hensyn til de senere fremsendte 

retningslinjer. 

9.   Hvis du bliver udvalgt som vinder: 

a.   Din deltagelse i DGI Impact 2018 vil blive dækket 

redaktionelt og vil være tilgængeligt på DGI’s 

kommunikationskanaler, under hensyntagen til 

beskyttelse af idéen.

     b.    Du tildeles en adgang til DGI Iværksætterpakken*, hvilket 

bl.a. indebærer udbetaling af DGI’s økonomiske bidrag, 

men det er under forudsætning af, at der indgås en aftale, 

der regulerer samarbejdet, herunder deltagerens ydelse 

til DGI.

10.  Ved deltagelse giver deltageren sin fulde accept af alle 

deltagerbetingelser og erklærer, at alle oplysninger i 

ansøgningen gives på tro og love. 



 

dgi.dk/impact

Vingsted Skovvej 1  |  7182 Bredsten  |  Tlf. 79 40 40 40  |  info@dgi.dk  |  dgi.dk 

Al info findes på dgi.dk/impact. Har du 

yderligere spørgsmål eller ønsker hjælp 

med din ansøgning til DGI Impact?  

Send en mail til simon.knoblauch@dgi.dk

Kontakt 

http://www.dgi.dk/impact
Mailto: info@dgi.dk
http://dgi.dk
Mailto: simon.knoblauch@dgi.dk

