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Finaleplass til Högskolan i Skövde i studentkonkurranse
En studentgruppe fra Högskolan i Skövde har fått finaleplass i den internasjonale spillkonkurransen
”Dare to be Digital”. De får dermed betalt for å delta i finaleukene i Skottland i sommer.
Finalen pågår i 10 uker og gruppen vil i den tiden utvikle en prototype på spillet ”Twang”. For dette
får de stipend, reisepenger, gratis kost og losji og et eget utviklingsstipend.
Skandinavisk finale
Det var fem skandinaviske lag i den skandinaviske finalen som i dag presenterte sitt spillkonsept for
et dommerpanel bestående av Brent Ellison fra Funcom, Jonas Lind fra IO Interactive og Aleksander
Grøndal fra EA DICE. – Det var en veldig jevn konkurranse, hvor mange gode spillkonsepter ble
presentert, sier Ellison. Dommerne brukte derfor lang tid på å kåre vinneren.
Det var likevel laget fra Sverige som skilte seg ut som dommernes favoritt, da vinneren ble annonsert
foran publikum og til stor jubel for Team ”That Game Studio”.
Laget består av studentene Annette Nielsen, Jocce Marklund, Marcus Heder og Linus Nordgren. – Vi
er veldig fornøyde og gleder oss til å reise til Skottland i sommer, forteller en glad Nielsen. Den
skandinaviske finalen ble arrangert av Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) i samarbeid
med University of Abertay i Dundee.
Publikum bestemmer
”Dare to be digital” er en internasjonal talentkonkurranse for studenter som arrangeres på The
University of Abertay i Dundee fra juni til august i år. Studentgruppene skal i løpet av 10 uker utvikle
prototypen på et videospill, og de får daglig support og ukentlige forelesninger fra spillspesialister i
industrien. På Edinburgh Interactive Festival i august blir alle prototypene vist fram på et talentshow,
der publikum og spillindustrien stemmer fram vinnerne.

Team ”That Game Studio” kunne i dag juble over seieren i den skandinaviske finalen i Dare to be
digital. Fra v.: Linus Nordgren , Annette Nielsen, Marcus Heder og Jocce Marklund.

