
Årets guldkorn 2019 

Regler och Kriterier 

Läs noga igenom alla regler och kriterier här nedan, samt vad en godkänd skiss ska innehålla. 

·     Åldersgräns för denna tävling är max 30 år (vid ansökningsdatum). 

·     Föremålet ska tillverkas i ädelmetall (guld, platina, silver, palladium) men det är tillåtet att använda 
andra material i detaljer eller utsmyckning. 

·     Föremålet får innehålla halvfabrikat (t.ex. kedja). 

·     Föremålet ska vara helt egendesignat och helt egentillverkat. 

·     Föremålet får varken ha tillverkats eller designats i annat syfte än till denna tävling. 

·     Komplett skiss ska vara inlämnad i tid samt innehålla ett komplett ifyllt tävlingsformulär (läs noga 
igenom vad skissen ska innehålla). 

·     Det är tillåtet att ansöka på nytt om man varit med i ett tidigare års tävling, oavsett slutresultat. 

·     Det är tillåtet att ansöka med mer än ett bidrag, men max tre bidrag per person. Endast ett bidrag per 
person kan dock gå vidare. 

·     Skissen ska bestå av: 

-      Tydliga mått och skalenlighet 

-      Material- & teknikbeskrivning (se separat tävlingsformulär) 

-      Koppling till temat 

Möjlighet att låna material 

För att underlätta för de tävlande som har svårt att finansiera sitt bidrag, eller vill testa att jobba i nytt 
material, kommer NSG AB att erbjuda alla finalister möjligheten att låna material (ädelmetall).  

Du som har lånat material skickar in ditt bidrag tillsammans med överblivet material. Eventuell 
mellanskillnad på lånad vikt och tillbakaskickad vikt kommer att debiteras. D.v.s. om du lånar 50 g. silver 
för att tillverka ditt bidrag och endast skickar tillbaka 40 g. kommer NSG att debitera 10 g. silver. Du är 
själv ansvarig för att plocka bort all form av material som du vill behålla. NSG kommer inte ta bort eller 
skicka tillbaka exempelvis ädelstenar som sitter på det inskickade materialet. 

Du har även möjlighet att behålla ditt smycke efter tävlingen. Då kommer du faktureras på hela vikten du 
lånat, minus det material du eventuellt skickat tillbaka.  

Genom att låna material från NSG AB accepterar du dessa villkor och är införstådd med eventuella 
kostnader detta kan eller kommer att medföra dig som tävlande.  

 

Jury & Bedömning 



Vi utser en expertjuryn som via sin expertis tillsammans med oss noga väljer ut vinnaren. 

1.     Bedömning av skisser 

Skissbidragen kommer att bedömas av Aurumforum tillsammans med NSG. Följande punkter bedöms i 
detta skede extra noga: 

·     Anknytning till temat  

·     Design & Skiss (se vad en godkänd skiss ska innehålla) 

·     Innovation & Kreativitet 

·     Tillverkningsmetoder 

2.  Jurybedömning 

De fem finalister som går vidare till att tillverka sitt bidrag bedöms av en expertjury bestående av främst 
guldsmeder. Här tittar juryn på: 

·     Teknik & Precision 

·     Hur väl hantverket är utfört 

·     Hur väl skiss överensstämmer med verklighet 

·     Anknytning till temat 

·     Innovation & Kreativitet 

·     Helhet 
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