
 

Voteringsregler og bedømmelsesgrundlag for Creative Circle Award 2020 

Kære jurymedlem! 

Velkommen til det digitale juryarbejde for Creative Circle Award 2020. 

Det er afgørende, at du læser dette dokument grundigt igennem, inden du 
påbegynder juryarbejdet - også selvom du tidligere har siddet i juryen. Vi 
udvikler hele tiden Creative Circle Award, så der er altid noget nyt fra år til år.  

Selve afstemningen 2020 i korte træk 

I år igangsættes juryarbejdet fredag d. 5. juni med et kort online møde for hver 
af de syv juryer. Derefter foregår afstemningen i to runder. I første runde 
stemmes til shortliste hjemmefra i perioden fra den 5/6 frem til og med den 10/6. 
I anden runde mødes juryen online på Zoom d. 20. juni, hvor den endelige 
shortliste diskuteres, og juryen voterer om guld, sølv, bronze samt Young 
Creative Circle Award.  

Inden jurydagen modtager alle jurymedlemmer et personligt link. Dermed har du 
mulighed for på forhånd at kontrollere, at linket virker på din telefon. Der vil 
være en DEMO kategori, hvori du kan lave prøve afstemninger. Selve 
indtastningen bliver aktiveret fredag d. 5. juni på jurymødet. Du vil da kunne se 
de kategorier, der er klar til afstemning. Du vil kun kunne se de kategorier, som 
er tilknyttet til din jury. 

Du kan ikke stemme på arbejder, du selv eller dit nuværende bureau har været 
involveret i. Dette skulle gerne fremgå på din telefon. Hvis ikke, skal du kontakte 
din juryformand samt anvende “må ikke stemme”-funktionen på din telefon. 



Afstemning til shortliste 

Afstemningen til shortlisten starter fredag d. 5/6. Du kan stemme frem til og med 
den 10/6. Du behøver ikke vurdere alle kategorier på en gang, du kan holde 
pause i arbejdet. Det er vigtigt, at du vurderer alle arbejderne i de kategorier, 
som du er tildelt inden periodens udløb, da dine stemmer ellers ikke vil tælle. 

Afstemningen er hemmelig og foregår hjemmefra. Dit link er personligt. Du må 
ikke dele det med andre. Og du må ikke lade andre se med, når du benytter 
linket. Det er dit ansvar alene at votere. 

Sådan gør du 

Du klikker ind på den kategori, du vil stemme på. Her ser du en liste med 
samtlige arbejder. Klik på det første arbejde. 

Du skal give hvert arbejde point fra 1-9: 

1-4 = Absolut ikke shortliste 

5-6 = Shortliste 

7-9 = Sikker shortliste og potentielt metal 

Når du har afgivet point skiftes der automatisk til arbejde 2. Du kan vælge at gå 
til oversigtslisten, hvis du ønsker at springe frem eller tilbage i arbejderne. Du har 
mulighed for at korrigere dine point. Husk at du skal stemme på alle arbejder, før 
at en kategori kan afsluttes. 

Creative Circles juryudvalg og juryformænd 

Det overordnede ansvar for teorien bag og sammentællingen af point ligger hos 
juryudvalget baseret på jurymedlemmernes votering. Juryudvalget består af 
bestyrelsesmedlemmer fra Creative Circle. Alle beslutninger træffes af dette 
udvalg og er endelige. 

Juryformændene er bestyrelsesmedlemmer fra Creative Circle. De har ikke 
stemmeret. Juryformændene faciliterer voteringen i de enkelte juryer og kan 
enten selv eller i samarbejde med juryudvalget afgøre tvivlsspørgsmål. 

Short- og diskussionsliste 

Shortlisten dannes ud fra pointgennemsnittet i kombination med antallet af 
arbejder i kategorien. Et højt gennemsnit giver en længere liste end ved et lavt 
gennemsnit. Rækkefølgen er numerisk og viser derfor ikke, hvilket arbejde der 
har det højeste gennemsnit. 

Diskussionslisten, også kaldt gråzonen, kan debatteres. Arbejder fra denne liste 
kan tilføjes til shortlisten med 2/3 flertal. 

Arbejder der åbenlyst er en serie, og som har fået stemmer nok til at komme på 
shortlisten – sammenlægges før, der stemmes til metal. En serie kan således kun 
gives en award. På shortlisten tæller alle arbejder i en serie som enkelt arbejder, 
når shortlisterne opgøres, så længe at arbejderne er indsendt som enkelt 
arbejder.  



Award-afstemning 

Når shortlisten er fastlagt, vil afstemningen for “awards” åbne i mobilen. Nu kan 
der afgives stemmer til ”metal”. En kategori optræder først i afstemningslisten, 
når kategorien er klar. Du skal klikke på Guld, Sølv eller Bronze ud for de 
arbejder, du vil stemme på.  

Juryformanden oplyser ud fra stemmeniveauet og kategoriens størrelse hvor 
mange awards, der kan gives i kategorien. Endelig votering om guld, sølv og 
bronze foregår i hemmelighed og tavshed. 

Juryarbejdet generelt 

Hvis du mener, at en idé er set før, så kontakt først din juryformand – og gør det 
diskret. Alle anklager skal være konkrete: Bureau, kunde, hvor det er set før osv. 
Det er det anklagende jurymedlem, der bærer bevisbyrden, så tænk dig godt om, 
inden du kontakter juryformanden. Han eller hun vil så bringe indsigelsen videre 
til juryudvalget, som på baggrund af bevismateriale træffer afgørelse om eventuel 
udelukkelse af arbejdet fra konkurrencen. 

Såfremt en jury eller et jurymedlem har stemt på en måde, der ikke lever op til 
bedømmelseskriterierne eller som anses for at have ”politisk” karakter, kan 
juryudvalget forlange ny afstemning. 

Ved overtrædelse af reglerne eller ved at udvise manglende respekt for 
juryarbejdet kan et jurymedlem bortvises. 

Hvis juryudvalget efterfølgende skønner, at et jurymedlem ikke har udvist 
tilstrækkelig respekt for juryarbejdet, bliver den pågældende udelukket fra 
juryarbejdet året efter. 

Bedømmelseskriterier 

Kriterierne for Creative Circle Award lægger sig meget tæt op ad internationale 
konkurrencer. Alle kategorier bedømmes ud fra det samme sæt af kriterier på 
tværs af Advertising, Digital Advertising, Design og Digital design. 

Shortliste-kriterier 

Alle arbejder skal, når juryen dømmer til shortliste, vurderes ud fra følgende tre 
kriterier: 

1. En original og inspirerende ide 

2. Relevant i forhold til kontekst 

3. Sublimt eksekveret 



Kriterier for guld, sølv og bronze 

Når der dømmes til guld-, sølv- og bronzeawards føjes endnu et sæt kriterier til 
de tre ovennævnte. 

Guld 

Gives til et arbejde, der udmærker sig ved en høj grad af originalitet, indsigt og 
sublim eksekvering således, at det åbenlyst skiller sig ud fra de andre arbejder i 
kategorien. 

Sølv 

Gives til et arbejde ved en høj grad af originalitet, indsigt og sublim eksekvering 
således, at det må betegnes som noget af det bedste i kategorien. 

Bronze 

Gives til det arbejde, hvor en original idé er godt tænkt og godt eksekveret 
således, at det hører til blandt årets bedste arbejder. 

YCCA 

Gives til det arbejde, der demonstrerer god opgaveforståelse, evnen til at tænke 
og eksekvere således at arbejdet klart skiller sig fra de øvrige shortlistede. 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål i forbindelse med shortliste-afstemningen og på jurydagen, skal 
du kontakte din juryformand. Alle øvrige spørgsmål kan du rette til Camilla fra 
Creative Circle. 



Tillægskriterier for advertising. Ekstra info til jurymedlemmer. 

Integrated advertising 

Er den kreative grundidé udført med ensartet styrke i alle de indsendte medier, 
og er den udfoldet med optimal udnyttelse af hvert enkelt medies muligheder? 

Bedømmelsesgrundlag Crafts 

Der tages stadig højde for de 3 overordnede kriterier i bedømmelsen, men 
hovedvægten i bedømmelsen lægges på, om arbejdet er håndværksmæssigt 
sublimt udført. Juryen skal belønne de arbejder, der har den højeste kvalitet. Det 
vil sige de arbejder, der vækker umiddelbar opmærksomhed gennem deres 
visuelle eller grafiske understøttelse af budskab, identitet eller lign., eller gennem 
deres sproglige bearbejdning af budskabet. 

Copywriting 

I hvor høj grad er teksten i stand til at fastholde læserens interesse og udfolde 
ideen? 

Art Direction 

I hvor høj grad understøttes den kreative idé af samspillet mellem de anvendte 
elementer (foto/illustration, overskrift, brødtekst, logo)? 

Illustration 

I hvor høj grad understøtter illustrationen den kreative idé på en måde, så 
illustratorens håndværk er med til at forstærke arbejdets udtryk? 

Photography 

I hvor høj grad understøtter fotoet den kreative idé på en måde, så fotografens 
håndværk er med til at forstærke arbejdets udtryk? 

Direction 

I hvor høj grad er ideen forstærket fra papir til skærm ved hjælp af instruktørens 
håndværk (look, casting, komposition, instruktion, klip, lyd mv.)? 

Animation/Visual Effects 

I hvor høj grad er ideen forstærket fra papir til skærm ved hjælp af animatorens 
håndværk? Er brugen af grafik, 3D, komposition, Typografering, programmering, 
animering sublimt udført?


