
Regler for Det åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning v/Vinakademiet og gastro 

 

1. Deltagere 

1.1. Konkurrencen afvikles mellem hold bestående af 3 deltagere. Det er ikke muligt at 

stille op alene eller med 2 deltagere. 

1.2. Alle danskere og alle udlændinge med bopæl eller arbejdsplads i Danmark kan 

deltage. 

1.3. Der skal mindst være en deltager med dansk statsborgerskab på hvert hold. 

1.4. Minimumsalderen er 18 år. 

1.5. Alder, bopæl, arbejdsplads og statsborgerskab skal kunne dokumenteres på 

konkurrencedagen. 

 

2. Konkurrencens afvikling 

2.1. Hovedkonkurrencen består af blindsmagning af 12 vine. De tre bedste hold dyster 

herefter i en finale med blindsmagning af yderligere 3 vine. 

2.2. Vinene skænkes kontinuerligt med 10 minutters mellemrum. Hver smager har 1 glas 

til sin rådighed og skal have et tomt glas klar ved hver udskænkning af en ny vin. 

2.3. Svar indføres undervejs på fortrykt svarskema. 

2.4. Svarskema afleveres senest ved udskænkningen af næste vin og for vinene 

henholdsvis før pausen og før hovedkonkurrencens og finalens afslutning senest 10 

min. efter udskænkning. 

2.5. Hovedkonkurrencen afvikles i to halvdele med pause imellem. Efter 

hovedkonkurrencen er der pointtælling og pause inden finalen. 

 

3. Pointgivning 

3.1. Der gives point for hver vin efter nøje fastlagt rettenøgle, som deltagerne bliver gjort 

bekendt med skriftligt ved registret tilmelding og på konkurrencedagen. 

3.2. Der foretages ingen subjektiv vurdering af besvarelserne. 

3.3. De tre finalehold tager pointene med fra hovedkonkurrencen til finalen. 

3.4. Vinder er holdet med flest totalpoint for hele dagen efter finalens afvikling. 

3.5. Ved pointlighed i hovedkonkurrencen blandt hold, der er finalekandidater, går det 

hold med flest point for vin nr. 1 videre, Ved pointlighed her tæller pointene ved vin 

nr. 2 og så fremdeles. 

3.6. Ved pointlighed efter finalen vinder det hold med flest point i hovedkonkurrencen. 

Ved pointlighed her dyster hold med samme pointtal videre i én vin ad gangen indtil 

en vinder er fundet. 

 

4. Deltagelse ved Verdensmesterskaberne 

4.1. Vinderne af Det Åbne Danmarksmesterskab i Blindsmagning vil som udgangspunkt 

blive inviteret til deltagelse ved verdensmesterskaberne arrangeret af det franske 

vinmagasin La Revue du Vin de France. 

4.2. Pladsen gælder den førstkommende VM-konkurrence inden afholdelse af næste DM i 

Blindsmagning. Skulle et VM ikke blive afholdt inden afholdelsen af næste DM i 

Blindsmagning, kan pladsen gå tabt. 

4.3. Ønsker vinderne af Det Åbne Danmarksmesterskab i Blindsmagning ikke at benytte 

sig af pladsen til VM, vil denne som udgangspunkt blive tilbudt først nr. 2 og dernæst 

nr. 3 ved DM.  

4.4. VM-pladsen tildeles og administreres til enhver tid af arrangørerne af Det Åbne 

Danmarksmesterskab i Blindsmagning. 



4.5. Arrangørerne af Det Åbne Danmarksmesterskab i Blindsmagning kan ikke holdes 

ansvarlig for tvister eller problemer opstået i forbindelse med afholdelsen af 

verdensmesterskabet. 

 

5. Dommere 

5.1. René Langdahl Jørgensen og Thomas Ilkjær er konkurrencens hoveddommere og har 

det afgørende ord i enhver tvivlssituation. 

 

6. Andet 

6.1. Finaledelen vil være åben for publikum og pressen. 

6.2. Ingen hjælpemidler er tilladte, og der må ikke medtages eget kladdepapir. Ingen 

mobiltelefoner eller tablets må anvendes under konkurrencen og de skal være 

nedpakkede. Overtrædelse af dette kan medføre øjeblikkelig diskvalifikation af 

holdet. 


