Januari 2017

Inbjudan till
Vinordic Wine Challenge 2017
Välkommen att delta i Vinordic Wine Challenge som arrangeras av Vinordic i samarbete med
tidningen Allt om Vin. Samtliga viner som finns till försäljning i Sverige på Systembolaget
eller via beställningssortimentet har möjlighet att delta på lika villkor. Målet är att finna
Sveriges mest prisvärda viner.
Tävlingen är EU-certifierad och vinnarna kan därför använda detta i sin marknadsföring, såväl
vad gäller exponering, etikettering som annonsering.
Efter finalen kommer alla vinnare i uttagning och final att exponeras på våra
samarbetspartners och våra egna marknadsföringskanaler. Resultatet kommer också att
presenteras på redaktionell plats i Allt om Vin.
Uttagningsprovning & finalprovning
Kommer att ske 10 och 12 maj med blindprovningar med två jurygrupper om vardera fyra
personer. Vinnaren i varje produkt- och priskategori får en finalplats. Därefter sker finalen
16 maj, också som en blindprovning.
Prisutdelning
Vinnarna kommer att presenteras vid en prisutdelning i slutet av maj/början av juni. Alla
som skickat in tävlingsbidrag är varmt välkomna. En separat inbjudan med dag, tid och plats
kommer senare.
Välkommen med ert/era tävlingsbidrag till Vinordic Wine Challenge 2017!
Med vänliga hälsningar
Stockholmsmässan AB
Daniel Fritzdorf
Projektchef

Bengt-Göran Kronstam
Provningsledare
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Tävlingsinformation
Vilka viner kan tävla?
Alla tävlingsbidrag måste finnas tillgängliga i Sverige den 1 maj 2017, antingen hos
Systembolaget eller i beställningssortimentet.
Varans pris ska gälla per 1 maj 2017 i en minsta kvantitet om 60 flaskor/
boxar. Samtliga priser ska anges inklusive moms/helflaska (boxar inkl jmfrpris/75 cl).
Viner med felaktigt angivna priser diskvalificeras.
De ekologiska vinerna måste uppfylla och vara certifierade enligt EU:s definition av
ekologiska viner, vilket ska bekräftas av etikett och bifogat certifikat.

Tävlingsklasser
Rött vin
R1. – 69 kr/helflaska
R2. 70-79 kr/helflaska
R3. 80-99 kr/helflaska
R4. 100-129 kr/helflaska
R5. 130-179 kr/helflaska
R6. 180-249 kr/helflaska
R7. 250+ kr/helflaska

Vitt vin
V1. – 69 kr/helflaska
V2. 70-79 kr/helflaska
V3. 80-99 kr/helflaska
V4. 100-129 kr/helflaska
V5. 130-199 kr/helflaska
V6. 200+ kr/helflaska

Rosévin
RO1. – 69 kr/helflaska
RO2. 70-99 kr/helflaska
RO3. 100-139 kr/helflaska
RO4. 140+ kr/helflaska

Ekologiskt rött vin
REKO1. – 79 kr/helflaska
REKO2. 80-119 kr/helflaska
REKO3. 120+ kr/helflaska

Ekologiskt vitt vin
VEKO1. – 79 kr/helflaska
VEKO2. 80-119 kr/helflaska
VEKO3. 120+ kr/helflaska
Rosé boxvin
ROB1. – 199 kr/3 liter
ROB2. 200+ kr/3 liter
Mousserande (OBS! Endast torra och
halvtorra viner)
M1. – 89 kr/helflaska
M2. 90-129 kr/helflaska
M3. 130+ kr/helflaska
Rosé mousserande/champagne
RMC1. – 99 kr/helflaska
RMC2. 100-249 kr/helflaska
RMC3. 250-449 kr/helflaska
RMC4. 450+ kr/helflaska

Rött box-vin
RB1. – 199 kr/3 liter
RB2. 200-249 kr/3 liter
RB3. 250 kr+ /3 liter
Vitt box-vin
VB1. – 199 kr/3 liter
VB2. 200+ kr /3 liter
Champagne
C1. – 300 kr/helflaska
C2. 301-400 kr/helflaska
C3. 401-700 kr/helflaska
C4. 701+ kr /helflaska

Naturligt sött vin (OBS! Ej starkvin)
S1. – 149 kr/helflaska
S2. 150+ kr/helflaska
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Bedömning
Vinerna bedöms blint inom respektive priskategori enligt följande skala:
50-59 poäng
60-69 poäng
70-79 poäng
80-89 poäng
90-100 poäng

Ej prisvärt/Clearly below its price
Knappt prisvärt/Below its price
Prisvärt/Value for money
Väl prisvärt/Good value for money
Mycket prisvärt/Best value for money

Utifrån denna skala koras ett Bästa köp (Best value) inom varje priskategori.
UTTAGNING OCH JURY
Utgångspunkten för Vinordic Wine Challenge är att finna de viner som bäst motsvarar
förhållandet mellan pris och kvalitet. Den första gallringen görs av en provningspanel
bestående av två grupper med sammanlagt åtta personer som kommer att kora en vinnare i
vardera prisklass/produktkategori (se sid 2). Därefter genomförs finalprovningen där de tre
vinnarna i varje produktkategori erhåller vardera en guld-, silver- eller bronstrofé (se nedan).
Alla viner provas blint och individuellt. Provningsledare: Bengt-Göran Kronstam,
hedersordförande i Sveriges Vinskribenters Förening.
FINAL OCH JURY
Finalvinerna bedöms efter samma poängskala som ovan, med priskategorin angiven av en
finaljury. Denna ska bestå av välkända personer med ett respekterat anseende inom såväl
dryckes- som restaurangbranschen i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer.
Efter tävlingen har varje deltagare, liksom Livsmedelsverkets handläggare, rätt att ta del av
juryns bedömning för sina samtliga tävlingsbidrag till Vinordic Wine Challenge. Denna
bedömning är dock inte offentlig och kan inte överklagas eller åberopas på annat sätt än
som här anges.
VINNARNA
En vinnare i respektive priskategori får diplom som Bästa Köp (Best Value) / priskategorin. I
finalen koras en slutsegrare i respektive produktkategori 2017:
"Gold Trophy, Vinordic Wine Challenge 2017" dessutom en silver- och bronsmedalj: "Silver
Trophy, Vinordic Wine Challenge 2017", ”Bronze Trophy, Vinordic Wine Challenge 2017"
DEKALER
Samtliga segrare och delvinnare har rätt att använda sig av nomineringen i sin verksamhet
efter godkännande från tävlingsledningen. Efter finalen kommer alla delvinnare att
exponeras på hemsida och i pressrelease. Mässan tar fram ett original på en dekal som
vinnarna får digitalt för att använda i sin marknadsföring. Observera att det inte är tillåtet att
designa en egen dekal med samma text som Vinordic Wine Challenges dekal. Grafisk manual
kommer att bifogas med dekalerna.
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Anmälan
ANMÄLAN VIA HEMSIDAN – DEADLINE MÅNDAG 24 APRIL 2017
Du anmäler dina tävlingsviner genom att gå in på www.vinordic.se. Deadline för att anmäla
viner är måndagen den 24 april 2017.
Tre flaskor eller två boxar av varje tävlingsbidrag ska vara juryn fritt tillhanda
senast tisdagen den 2 maj för de båda tävlingsmomenten (uttagning samt final). Överblivna
flaskor destrueras. Flaskorna ska märkas enligt nedan.
Notera att flaskor utan eller med felaktig märkning kommer att diskvalificeras.
OBS! Om du har anmält ditt röda alt vita vin i både tävlingsklassen ”Rött vin” alt ”Vitt vin” och
”Ekologiskt vin” behöver du skicka in provflaskor till bägge klasserna, dvs sex flaskor.

Flaskorna ska märkas med följande information:
1. Tävlingsklass, t ex R2, för rött vin prisklass 70-79 kr osv.
2. Pris (anges inklusive moms/helflaska)
3. Namn + producent på det sätt som anges på www.systembolaget.se
4. Årgång
5. Varunummer
6. Importör med telefonnummer och kontaktperson
Märk gärna även lådan, som du ställer vinet i, med tävlingsklass t ex R1.
Flera viner i samma kategori, t ex R1? Packa dem gärna i samma låda.
ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgift: 795 kr (exkl. moms)/anmält bidrag. Faktura skickas på antal anmälda
viner.
GODSADRESS - VINERNA SKA INKOMMA SENAST TISDAG 2 MAJ
Vinordic Wine Challenge 2017/Ulrika Köhler
Stockholmsmässan
Logistikavdelningen/Godsmottagningen
Parkeringsvägen 10
125 35 Älvsjö
Observera att godsmottagningen stänger kl. 16.00 om dagarna.
FÖR SENT INKOMNA TÄVLINGSBIDRAG OSV.
Bidrag som anländer till Stockholmsmässan efter tisdagen den 2 maj 2017 eller som är
ofullständigt/otydlig märkta kommer ej med i tävlingen. Dessa bidrag destrueras
tillsammans med överblivna tävlingsbidrag.
YTTERLIGARE TÄVLINGSINFORMATION
Frågor om tävlingen besvaras av provningsledare Bengt-Göran Kronstam,
vinordic@stockholmsmassan.se
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