
Regler for VM i 
blindsmagning
(Vestjyske Mesterskaber)

1. Deltagere
 1.1. Konkurrencen afvikles mellem hold bestående af 3 deltagere.
  1.2. Alle dansk talende, med bopæl eller arbejdsplads i Danmark kan deltage.
 1.3. Minimumsalderen er 18 år.

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. 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.
  2.4. 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 fastlagt skema, som deltagerne bliver gjort bekendt med 

skriftligt ved 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 for 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.

  3.7. De bedste 10 hold får offentliggjort deres point. De 10 øvrige hold får deres pointscore tildelt 
via mail eller oplyst på dagen.

 4. Dommere
  4.1. Morten F. Skytte og Thomas Løkkebø er konkurrencens hoveddommere og har det afgørende 

ord i enhver tvivlssituation.
  4.2. En ekstern supervisor vil kontrollere pointsammentællingen og konkurrencens resultat.

5. Andet
  5.1. Finaledelen vil være åben for publikum og pressen.
  5.2. Ingen hjælpemidler er tilladte (bøger, mobil tablet mv.). Mobiltelefoner skal være slukket 

under konkurren. Overtrædelse af dette kan medføre øjeblikkelig diskvalifikation af holdet.


