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Juryens begrunnelse for vinnere i de ulike kategorier. 
Juryen er imponert over alle innsendte bidrag. I år var kvaliteten meget høy og konkurransen i de ulike 

kategoriene svært hard. 

 

BESTE PRESENTASJON: 

Flere av presentasjonene i år var meget kreative. Vinneren har en god storytelling som gjør at vi får lyst til å 

kjøpe produktet. De forklarer godt produksjonsprosessen fra start til ferdig produkt. Produktet selges godt 

gjennom presentasjonen. De bruker ulike visuelle hjelpemidler, i form av film, bilder, musikk og tekst. 

Presentasjonen er fengende og pulserende. 

 

Vinneren er: Keys to Oslo, Oslo fengsel 

Hederlig omtale går til rappekongen fra Bastøy, Nøkkelen til frihet og Billy Bergers insektshotell, Søndre 

Vestfold fengsel avd Berg. 

 

BESTE DESIGN: 

Mye godt design i årets konkurranse. Vi kunne tenke oss å kjøpe flere av produktene. Vinneren tar i bruk 

redesign. Det er to av produktene som sender de til topps i konkurransen. Det er en sammenheng mellom 

funksjonalitet og design gjennom de rette og buede linjene. Hestene blir veldig tiltrekkende for barn. Det er 

funksjonelle om morsomt design i tidsriktig materiale. De har en hel produktgruppe som de presenterer. Nå vet 

vi hva vi skal bruke gamle nedstøvede bøker til! Gyngehest og krakk! Når barna har vokst fra gyngehesten, kan 

vi bruke den som krakk, for så å sette hode og meier på plass, når barnebarna kommer. 

 

Vinneren er: Rebok, Trondheim fengsel 

Hederlig omtale går til Keys to Oslo, Oslo fengsel og Nøkkelen til frihet, Bastøy fengsel 

 

 

INNOVATIVT PRODUKT: 

Mange innovative elementer i årets bidrag! Vinneren kombinerer flere kjente ting som gjør produktet innovativt. 

De bruker restmateriale i sin produksjon og gjenbruker gammelt materiell. De tilpasser produktet meget godt til 

målgruppen. Produktet har et bredt publikum fra barn, småbarnsforeldre til pedagoger. Det har et stort 

potensiale for kommersialisering. Kombinasjonen mellom et byggesett, ivaretakelse av miljø og mangfold, 

samtidig som de har en bok, er unik.  De forteller en historie om beboerne i insektshotellet, samtidig som barna 

får lære om insekter og hvorfor de er viktige for kloden.  

 

Vinneren er: Billy Bergers insektshotell, Søndre Vestfold fengsel avd Berg 

Hederlig omtale går til Keys to Oslo, Oslo fengsel, Rebok, Trondheim fengsel, Bike Table, Indre Østfold fengsel 

avd Trøgstad 

 

 

BESTE FORRETNINGSPLAN: 

Jyryen er imponert over nivået på flere av forretningsplanene. Vinneren har en tydelig beskrevet forretningside 

og mål. De har en god organisering av bedriften. Økonomien ivaretas og beskrives gjennom bruk av 
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kriminalomsorgens interne skjema. De viser et godt markedspotensial, har en klar fremdriftsplan og god HMS 

dokumentasjon. De skårer godt på alle kriterier og har en meget godt gjennomarbeidet og oversiktlig 

forretningsplan. 

 

Vinneren er: Keys to Oslo, Oslo fengsel 

Hederlig omtale går til Billy Bergers insektshotell, Søndre Vestfold fengsel avd. Berg og Nøkkelen til frihet, 

Bastøy fengsel 

 

 

OPPDRAGSGIVERNES PRIS, BESTE IDE I DE TRE KATEGORIENE: 

 

VISIT: 

Vinneren skilte seg klart ut. Kombinasjonen brukervennlighet, design og nytte gjorde at dette produktet kom på 

toppen. Profilering av destinasjonen kommer tydelig fram gjennom et meget godt og tiltalende design. Ideen er 

overførbar til ulike destinasjoner og er en salgbar suvenir. Produktet egner seg godt for kommersialisering og 

bør presenteres for bransjen.  

 

Vinneren er: Keys to Oslo, Oslo fengsel 

Hederlig omtale går til Ulvjeger, Hedmark fengsel avd Bruvoll. Produktet har et morsomt design som passer 

godt til å stå på turistkontorer og opplevelsessentre.  

 

INSPIRIA:  

Det var mange gode og kreative ideer i årets konkurranse. Vinneren er meget kreativ. De kobler egen hverdag 

med læring innenfor flere fag, fra realfag til samfunnsfag. De har stor humor i utformingen av produktet som gir 

glede for ulike målgrupper. Juryen er imponert over hvor mye arbeid og håndverket som ligger i spillet. Spillet 

fremstår som et møbel som bør stå fremme! Designet gjør at det er et kvalitetsprodukt til en konkurransedyktig 

pris. 

 

Vinneren er: Nøkkelen til frihet, Bastøy 

Hederlig omtale går til Billy Bergers insektshotell, Søndre Vestfold fengsel, avd Berg til tross for at de var i en 

annen kategori, fallt juryen fra Inspiria for dette produktet som også lett kan selges i deres butikk. 

 

FRETEX: 

Vinneren bruker stor kreativitet i utformingen av produktet. Vi har ikke sett lignende. De bruker gammelt 

materiell som ellers vil stå og støve ned. Det er en god kombinasjon av funksjonalitet, design og 

brukervennlighet. De har en stor målgruppe og produktet kan endre funksjon ettersom målgruppen vokser.  

Det er tidsriktig bruk av materiale og design. Det er salgbart i Fretex i forhold til prissetting av produktet. 

 

Vinneren er: Rebok (Lesehesten), Trondheim fengsel 

Hederlig omtale går til Billy Bergers insektshotell, Søndre Vestfold fengsel avd. Berg. Dette er også et produkt 

Fretex mener ivaretar gjenbruk og som er salgbart i deres butikker. 
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BESTE TOTALT: 

Vinneren er høyt oppe i alle kategorier. Det er et gjennomarbeidet produkt og presentasjonen og 

forretningsplanen er meget god. Produktet egner seg godt for kommersialisering og er overførbart til hele 

landet. Juryen er dypt imponert!  

 

Vinneren er: Keys to Oslo, Oslo fengsel 

Hederlig omtale går til Nøkkelen til frihet, Bastøy fengsel, Rebok, Trondheim fengsel og Billy Bergers 

insektshotell, Søndre Vestfold fengsel avd. Berg.  

 

 

Juryen vil til slutt takke for mange flotte bidrag og gi en spesiell honnør til følgende som ikke kom helt opp som 

vinnere:  

 La det spire og gro i vinduskarmen, Hustad fengsel 

 Samsara, Bredtveit fengsel 

 Ulvjeger, Hedmark fengsel avd. Bruvoll 

 Bike Table, Indre Østfold fengsel avd. Trøgstad 

 Resirkuler sykkel, Hedmark fengsel avd. Ilseng 

 Kongen av Hedmark, Hedmark fengsel avd. Hamar 

 

 


