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Oppsummering 
 
2020 ble annerledesåret. Covid-19 viruset som kom til Norge i februar resulterte i en stengt 
Horeca-bransje store deler av året og avlyste arrangementer. Norsk Vinkelnerforening slapp 
heller ikke unna og måtte avlyse flere av sine planer og tenke nytt om aktiviteter for våre 
medlemmer. Digitale smakinger og live-sendinger dominerte, med noen få unntak. Vi fikk 
gjennomført NM og JWA i februar som planlagt. Årsmøte 1. mars og to runder med 
blindsmakingstreninger for vinkelnerstudentene ble avholdt med fysisk oppmøte. Det lenge 
planlagte 30-års jubileet som skulle finne sted høsten 2020 ble utsatt og blir forhåpentligvis 
gjennomført høsten 2021.  
 
SoMe 
Å være godt synlig i sosiale medier har i 2020 vært viktigere enn noen gang. Når fysiske 
møter har vært umulig har de digitale arenaene blitt de nye møteplassene og NVF har vært 
svært aktive i sine kanaler. Både nettside, facebook og instagram benyttes ukentlig og 
følgertallene øker jevnt. 
 
Vinkelnerstudenter 
NVF samarbeider godt med alle de tre vinkelnerskolene og det å støtte opp om de nye 
studentene er en viktig del av arbeidet til foreningen. Til tross for covid-19 situasjonen klarte 
NVF å arrangere to runder med blindsmakingstreninger i to byer også i 2020.  
 
Konkurranser 
Norsk Vinkelnermesterskap 2020 i samarbeid med Cuvage og Junior Wine Award 2020 i 
samarbeid med Matua ble arrangert som planlagt i februar. Dessverre ble både Nordisk 
Mesterskap som skulle vært arrangert på Island og Europamesterskapet som skulle vært 
arrangert på Kypros utsatt på grunn av Covid-19, men vil forhåpentligvis bli arrangert i 2021.  
 
Norges Beste Vinkart 
Kåringen har blitt svært populær i bransjen og juryen fikk inn mange gode vinkart. Nytt av 
året var at også Star Wine List kom inn som samarbeidspartner.  
 
Sammen Gjennom Korona 
Da Covid-19 stengte ned Horeca over hele landet i mars 2020 tok foreningen grep og satte i 
gang ukentlige livesendinger på Facebook for foreningens medlemmer. Gjennom 9 søndager 
sendte NVF live fra hhv Oslo, Trondheim og Bergen med besøk av lokale sommelierer i 
studio. Det var uformell vinprat og quiz for de som så på med fine premier fra foreningens 
partnere.  
 
Partnere 
Norsk Vinkelnerforening er helt avhengig av gode partnere for å fortsette som en sterk aktør 
for våre medlemmer. Stadig flere bedrifter ser verdien av et samarbeid med NVF og listen 
med partnere øker for hvert år. I 2020 hadde foreningen 21 partnere som alle bidro positivt 
for foreningen og våre medlemmer. Tusen takk til dere, vi er svært takknemlige for deres 
gode samarbeid.  
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Styret 
 
Styret i NVF består av åtte styremedlemmer som velges for to år av gangen og to vara som 
velges for et år av gangen. 
 
På årsmøtet 2. februar 2019 ble følgende valgt: 
 
Nytt styremedlem:  Espen Nersveen 
 
Ny vara:   Heidi Iren Hansen 
    
 
 
Styresammensetning 2020: 
 
President Liora Levi 
Visepresident Trine Wiik-Lehmann 
Styremedlem  Svein Lindin Fotograf/ Norges Beste Vinkart 
Styremedlem Emelie Lindwall Logistikkansvarlig 
Styremedlem Henrik Dahl Jahnsen Medlemsansvarlig 
Styremedlem Signe Rødjajn Jensen Sosiale medier 
Styremedlem Rossen Hristov Økonomi 
Styremedlem Espen Nersveen Nettside  
Vara  Terje Christensen  
Vara  Heidi Iren Hansen 
 
Valgkomite Hege Pedersen-Fröjd 
  Marianne Tyldum Friis 
 
 
Styret har hatt syv styremøter i tillegg til diverse arbeidsgruppemøter i 2020. De fleste 
avholdt digitalt. 

                                                      Skjermdump av et engasjert styre på digitalt julestyremøte 



 

 4 

Samarbeid med vinkelnerskolene 
 
Et godt samarbeid med vinkelnerskolene Kulinarisk Akademi, Beverage Academy og Norsk 
Sommelierutdannelse er svært viktig for NVF. Våre fremtidige medlemmer kommer fra disse 
skolene og det å støtte opp om studentene ser vi på som en viktig investering både for 
foreningen og bransjen. 
I 2020 rakk vi kun å besøke to av skolene ved studiestart før nedstenging grunnet Covid. 
Ved studiestart informerer vi om NVF og gir et innblikk i alle aktivitetene NVF gjennomfører i 
løpet av året, med hovedvekt på de aktivitetene studentene kan ta del i. Vi informerer om 
hva foreningen kan tilby sine medlemmer og hva som venter dem som nyutdannede 
sommelierer.  
 
I et «normal-år» besøker vi også skolene ved eksamensutdelingen, men dette ble ikke mulig i 
2020. Det ble i stedet sendt ut en informasjonspakke til studentene pr epost i tillegg til at 
alle studentene fikk tilsendt en liten gave.  
 
Blindsmakingstreninger 
Vi arrangerte blindsmakingstrening for studenter for første gang i 2018 og videreførte dette i 
2019 og 2020. 
I 2020 arrangerte vi blindsmakingstreninger vår og høst i både Oslo og Trondheim.  
Blindsmakingstreningen ledes av en representant for Vinkelnerlandslaget som gir 
studentene sine beste tips for hvordan de bør trene og jobbe med blindsmaking som er en 
viktig del av eksamen. Ulike viner blir vurdert i fellesskap og treningen avsluttes med en 
uformell konkurranse der de i grupper vurderer to viner. Beste gruppe vinner en premie.  
Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger på gjennomføringen av 
blindsmakingstreningene og vil fortsette med disse også i 2021. 
Blindsmakingstreningene har i 2020 blitt ledet av Henrik Dahl Jahnsen i Trondheim og 
Aleksander Iversen i Oslo. 
 
Påmeldte deltakere på blindsmakingstreninger 2020 
Oslo vår:            39 påmeldte 
Trondheim vår:  10 påmeldte 
Oslo høst:   70 påmeldte 
Trondheim høst: 14 påmeldte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blindsmakingstrening på Britannia 
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Norsk Vinkelnermesterskap og Junior Wine Award 
 
Lørdag 1. og søndag 2. Februar var det duket for Norsk Vinkelnermesterskap 2020 i 
samarbeid med Cuvage og Junior Wine Award 2020 i samarbeid med Matua på Scandic 
Hotel St. Olavsplass og Edderkoppen scene i Oslo.  
 
Rekordmange deltakere 
Norgesmesterskapet kunne skilte med mange dyktige deltakere i 2020. 14 deltakere var med 
i kvartfinalen, hvorav to var gjestekandidater fra utlandet.  
 
Kandidater Norsk Vinkelnermesterskap 2020 i samarbeid med Cuvage 
Aleksander Iversen – Omakase 
Francesco Marzola – Park Hotell Vossevangen 
Henrik Dahl Jahnsen  - Speilsalen Britannia Hotel 
Alexandra Åberg  -  Løve Restaurant og Bar 
Allan Andreassen  - Advicia 
Andreas Høgfeldt  - Brasseri Ouest 
Christian Engfer – Norda Oslo 
Emil Reinton – Vinoteket 
Petter Svanæs -  LaMarc 
Reidar Johansen – Park Hotel Vossevangen 
Robert Johansen  - Park Hotel Vossevangen 
Sander Johnsson – Tango 
Maximilian Wilm – Gjestekandidat fra Tyskland 
Kamil Wojtasiak  - Gjestekandidat fra Polen 
  
Kandidater Junior Wine Award 2020 i samarbeid med Matua 
Isabelle Zappala – Park 29 
Jens Nornes – Vintage Kitchen 
Mats Alexander Petterøe Henriksen – Color Magic 
Mijail Fabrizio Alata Mamani – Bristol Grill 
Nikolai Haram Svorte – Under 
Ole Edvard Berg  - Grand Café  
 
Finalister 
NM:  Aleksander Iversen 
 Francesco Marzola 
 Henrik Dahl Jahnsen 
JWA: Ole Edvard Berg 

Nikolai Haram Svorte 
Jens Nornestok 
 
Vinnere 
NM: Francesco Marzola 
JWA:  Nicolai Haram Svorte 
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Konferansier 
Trine Wiik-Lehmann, visepresident i Norsk Vinkelnerforening 
  
Dommere: 
Hoveddommer: Merete Bø - Vinanmelder Dagens Næringsliv 
Heidi Hansen MW – Kulinarisk Akademi 
Robert Lie – Vinoteket , Europamester for sommelierer 2006 
Peer F. Holm – President Tyske Vinkelnerforeningen  
Piotr Kamecki – President Polske Vinkelnerforeningen 
Dan Lystad – Norgesmester for vinkelnere 2001 og 2002 
Knut-Espen Misje - Vinansvarlig på Ostehuset  
 
Partnermesse 
Samtidig som konkurransene foregikk arrangerte Norsk Vinkelnerforening en vinmesse på 
Scandic og over 300 gjester smakte vin fra foreningens partnere og jublet frem finalistene på 
scenen. 
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Norsk Vinkelnerlandslag  
 
Norsk Vinkelnerlandslag (NVL) driftes av Norsk Vinkelnerforening (NVF) og er en 
treningsplattform for sommelierer som ønsker å konkurrere nasjonalt og internasjonalt. 
 
NVLs formål: 
Være en treningsplattform med breddesatsing samt en elitetreningsplattform med spissing 
opp mot internasjonale konkurranser som Nordisk, EM og VM.  
 
I 2020 ble det færre aktiviteter og konkurranser enn hva som var planlagt for landslaget. Nordisk på 
Island og EM på Kypros ble utsatt og fysiske treningsamlinger ble vanskelig å gjennomføre store deler 
av året.  
 
Allikevel har landslaget gjennomført noen aktiviteter og for første gang ble det arrangert en 
bootcamp for deltakerne. 
 
Før NM og JWA i februar ble det arrangert en treningsdag på Kulinarisk Akademi hvor også helt nye 
konkurrandedeltakere fikk delta og trene med landslaget. Både deltakere til NM og JWA deltok på 
treningsdagen.  
 
I oktober tillot smittesituasjonen at landslaget kunne gjennomføre en bootcamp i Oslo. 
Her "samlet man troppene" og fokuserte på mental innstilling, hvordan studere/trene samt den 
sedvanlige blindsmakingstreningen. I tillegg til Landslaget deltok også tidligere deltagere i NM/JWA 
som har utvist potensial og interesse for å konkurrere. 
Deltagere var Simon Zimmermann, Andreas Høgfeldt, Kristoffer Aga, Sander Johnsen, Nikolai Haram 
Svorte, Aleksander Iversen og Henrik Dahl Jahnsen. Francesco Marzola kunne dessverre ikke stille.  
 
Landslaget har i 2020 bestått av følgende deltagere: 
Aleksander Iversen 
Francesco Marzola 
Simon Zimmermann 
Henrik Dahl Jahnsen 
Andreas Høgfeldt 
Sander Johnsson 
Robert Rosales Johansen 
Reidar Rosales Johansen 
Nikolai Haram Svorte 
 
NM på Island og EM på Kypros er foreløpig flyttet til 2021 og de som skal delta er Henrik Dahl 
Jahnsen og Aleksander Iversen (Nordisk) og Simon Zimmermann (EM) 
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SoMe 
 
Å være godt synlig i sosiale medier var i 2020 viktigere enn noen gang. Når fysiske møter var 
umulig var det på de digitale plattformene at vi måtte samles og ha aktivitet.  
 
Styremedlem Signe Jensen har hatt som sin hovedoppgave å jobbe med å gjøre NVF synlig i 
sosiale medier.  
242 poster på Facebook og 220 poster på Instagram i 2020 har gjort NVF godt synlig i sosiale 
medier.  
 

 
 
Følgere på Facebook har økt fra rundt 1100 i januar 2020 til over 1600 i desember. 
Følgere på Instagram har økt fra 2250 i 2019 til i overkant av 2600 i 2020 
 
                   
 
Digitale konkurranser 
Den månedlige instaquizen ble avviklet i løpet av året ettersom oppslutningen blant 
medlemmene har vært noe lav.  
 
Gjennom sommeren ble det arrangert en sommerbildekonkurranse der medlemmene kunne 
dele bilder med hasjtaggen #sommermednvf 
Fokuset var i stedet på julekalender før jul med daglige trekninger av flotte partnerpremier 
til våre medlemmer. Julekalenderen fikk svært god respons blant medlemmene og er noe 
NVF vil fortsette med.  
 
 

 
Nettside og nyhetsbrev  
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Supersmakinger 
 
Et viktig ledd i NVFs arbeid opp mot sine medlemmer er å kunne tilby aktuelle og lærerike 
smakinger i samarbeid med våre partnere. Disse smakingene går under navnet 
Supersmakinger. 
 
I 2020 har det vært vanskelig med fysiske smakinger men vi fikk gjennomført en 
supersmaking i samarbeid med Grand Cru Partner La Marc.  
26. oktober var det smaking på The Scotsman i Oslo hvor deltakere kunne sitte ved faste 
plasser med god koronameter i mellom seg og oppleve Bo Barret fra Chateau Montelena 
Winery via Zoom.  
Et kjærkomment tilbud for vinkelnere i en nesten helt nedstengt hovedstad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASI 
 
Norsk Vinkelnerforening er medlem av den internasjonale Vinkelnerforeningen Association 
de la Sommellerie Internationale. NVF er representert i generalforsamlingen ved President 
Liora Levi som også er medlem av Markeds- og Kommunikasjonsavdelingen til ASI. Hun har i 
2020 deltatt på et utall antall virtuelle møter og telefonkonferanser. 
 
ASI Generalforsamling 2020 
For første gang gjennomførte ASI en virtuell generalforsamling for sine 60 medlemsland. Det 
ble avholdt valg av ny president og nytt styre. Ny president er William Wouters fra Belgia. 
Les mer om hvem som er en del av ASIs nye styre og oppbygningen av de ulike komiteene 
her 
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Liora Levi har fått tildelt en ny rolle i ASI hvor hun nå er ansvarlig for medlemmenes 
opplevelse av ASI gjennom månedlige webinarer samt utarbeidelse av organisasjonens 
virtuelle undervisningsmateriale. 
 

 
 

ASI partner Quiz 
Høsten 2020 arrangerte ASI en stor quiz via Sosiale Medier hvor vinkelnere fra hele verden 
kunne delta gjennom 10 uker. Så å si hver uke var norske vinkelnere representert blant 
deltakerne og vinkelner og styremedlem Signe Jensen vant en av konkurransene og mottok 
en kasse med vin fra ASIs gullpartner Famille Perrin.  
 
ASI Nyhetsbrev 
Hver måned sender ASI ut nyhetsbrev som deles i NVFs Sosiale Media med oppdateringer på 
hva som har skjedd i vinkelnerverden den siste måneden. NVFs medlemmer oppfordres til å 
abonnere på nyhetsbrevet for å holde seg oppdatert på hva som skjer utenfor Norge.  
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Norges Beste Vinkart 
For tredje gang har juryen til Norsk Vinkelnerforening, og Kapital kåret de beste vinkartene i 
Norge. Denne gangen også i samarbeid med Star Wine List som har kommet inn som en ny 
samarbeidspartner for kåringen. Styremedlem Svein Lindin har ansvaret for gjennomføring 
og tilrettelegging. 
 
Juryformann Rune Rake har sammen med Heidi Iren Hansen MW, Tone Veseth og Trond 
Erling Pettersen fra Vinmonopolet gjennomført mange arbeidstimer med jurymøter, 
diskusjoner og vurderinger i de forskjellige kategoriene.  Tusenvis av sider er gjennomgått av 
73 vinkart til de toneangivende restaurantene i Norge. 
 
Norges Beste Vinkart kåres én gang i året og det vektlegges utvalg, variasjon og kvalitet, og 
at filosofi mellom vinliste og konsept harmonerer. For å få en etisk korrekt og gjesteorientert 
bedømming vil vinservice, utstyr, og prissetting være med som kriterier. 
 
I tillegg til hovedkategorien Norges Beste Vinkart kåres det også vinnere inn flere 
underkategorier. 
 
Vinner av Norges Beste Vinkart 2020: 
Park Hotel Vossevangen 
 
Vinnere i de andre kategoriene: 
Beste “lille” vinkart: Vinoteket, Oslo 
Årets nykommer: Speilsalen, Trondheim 
Beste musserende/Champagne-vinkart : Skigaarden, Hemsedal 
Vin på glass: Territoriet, Oslo 
Beste vinmeny: Stallen, Oslo 
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Høstens Rødvin 
 
Hver høst arrangerer Norsk Vinkelnerforening kåringen Høstens Rødvin i forbindelse med 
arrangementet Sommelierens Dag. Sommelierens Dag lot seg dessverre ikke gjennomføre i 
2020 på grunn av smittesituasjonen, men kåringen ble allikevel avholdt på en ny og godt 
fungerende måte. 
 
Et panel bestående av ni dyktige sommelierer, hvorav fem av dem er deltakere i Norsk 
Vinkelnerlandslag, blindsmakte seg gjennom 31 innmeldte viner hos NVFs restaurantpartner 
Ludo Kjøkken på Majorstuen søndag 1. november. 
Etter først å ha kåret topp 5 ble disse igjen smakt blindt for å finne en verdig vinner. 
 
Panelet besto av:  
Maria Grundèn (Oslo) 
Karianne Fornes (Trondheim) 
Susann Slettemark (Bergen) 
Erling Ulltveit (Oslo) 
 
Fra Norsk Vinkelnerlandslag: 
Nikolai Haram Svorte 
Robert Russel Rosales Johansen 
Aleksander Iversen 
Simon Zimmermann 
Francesco Marzola 
 
 
Vinneren av kåringen Høstens Rødvin 2020 er 
Cavas de Weinert Gran Vino 2009 
Pris: 289,90 
Varenr: 9494401 (bestilling) 
Importør: Momentum Wines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriteriene for å kunne delta i kåringen er at rødvinen må være tilgjengelig på Vinmonopolet 
og ikke koste mer enn 300 kroner. 
Det er også kun tillatt med ett bidrag pr importør. 
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Sammen Gjennom Korona 
Da Covid stengte ned Horeca over hele landet i mars 2020 tok foreningen grep og satte i 
gang ukentlige livesendinger på Facebook for foreningens medlemmer. Gjennom 8 søndager 
sendte NVF live fra hhv Oslo, Trondheim og Bergen med besøk av lokale sommelierer i 
studio. Det var uformell vinprat og quiz for de som så på med fine premier fra foreningens 
partnere.  
 
Hyggelige samtaler rundt vin og sommelieryrket, gode seertall og aktivitet i kommentarfeltet 
gjorde dette til et godt ukentlig avbrekk i en ny, uoversiktelig og vanskelig situasjon. 
Samarbeidet med Preben Torgalsbøen,  Nicholas Lund og gjengen fra Videomakeriet og 
Espen Morild fra Mainstream fungerte godt og ga flotte livesendinger.  
 
Alle sendingene ligger ute på vår Facebookside og er tilgjengelige for alle som måtte ønske å 
se dem om igjen. 
 
1.sending 5. april 
Vert: President Liora Levi 
Gjest: Max (James Ian Maxwell-Stewart) fra Cru Vin & Kjøkken 
Sted: Cru Vin & Kjøkken 
Konkurransevinnere: 
Christian Moberg 
Maria Grundèn 
Einar Jaatun 
 
2.sending 12. april 
Vert: Liora Levi 
Gjest: Simon Zimmermann fra Happolati 
Sted: Cru Vin & Kjøkken 
Konkurransevinnere: 
Jon Skaset Mølmen 
Mona Haugen 
Idunn Myklebust 
 
3. sending 19. april 
Vert: Liora Levi 
Gjest: Jessica Senning fra The Vandelay 
Sted: Cru Vin & Kjøkken 
Konkurransevinnere: 
Tommy Jin Phung 
Heine Johansen 
Eli Beate Kvalsund 
 
 
4. sending 26.april 
Vert: Liora Levi 
Gjest: Francesco Marzola fra Park Hotel, Vossevangen 
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Sted: Ludo Kjøkken 
Konkurransevinnere: 
Jonathan Lundgren 
Birthe N Westerby 
Camilla Monsen Borgan 
 
5. sending 3. mai 
Vert: Liora Levi 
Gjest: Veslemøy Hvidsten fra Nektar Vinbar 
Sted: Ludo Kjøkken 
Konkurransevinnere: 
Karianne Fornes 
Stein Harald Bystad 
Rolf Arnesen 
Birthe N. Westerby 
 
6. sending 10. mai 
Vert: Henrik Dahl Jahnsen 
Gjest: Oskar Sköld fra Spontan Vinbar 
Sted: Speilsalen Britannia Hotel 
Konkurransevinnere: 
Simon Zimmermann 
Stefan Harper 
Dagfinn With Iversen 
 
7. sending 18. mai 
Vert: Henrik Dahl Jahnsen 
Gjest: Ida von Stoltz fra Røst Teaterbistro 
Sted: Speilsalen Britannia Hotel 
Konkurransevinnere: 
Christian Moberg 
Maren A. Berntsen 
Carlos Camilo 
 
8. sending 24. mai 
Vert: Heine Johansen 
Gjest: Egle Stockute fra Vågal 
Sted: Don Pippo 
Konkurransevinnere: 
Iselin Næss 
Carolina Jenny Bodin 
Christian Moberg 
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Julekalender 
 
I 2019 introduserte NVF en julekalender på våre Sosiale Medier i form av bilder fra alle våre 
gode arrangementer og aktiviteter i året som gikk.  
I 2020 - ett svært tøft år for bransjen vår og mange avlyste arrangementer i regi av NVF -  
ønsket vi å gjøre litt ekstra for både våre medlemmer og våre gode partnere. Vi valgte derfor 
å trekke en tilfeldig vinner blant våre medlemmer hver dag i desember frem til jul.  Dagens 
heldige vinner fikk en flott premie, betalt av NVF, men utvalgt i samarbeide med våre 
partnere.  
 
Grand Cru partnere ble representert 2 dager hver. Øvrige partnere fikk 1 dag. En ekstra 
premie ble trukket ut på Luciadagen og på selveste 24. desember delte vi ut Noble Rot sin 
nye bok.  
Vinnerne ble tilfeldig trukket ut via en online løsning, der alle medlemmer ble lagt inn.  
Dette var en hyggelig overraskelse i desember for flere av våre medlemmer og vi fikk 
positive tilbakemeldinger fra våre partnere.  
 
Vi ser dette som en god måte å gjøre noe for våre medlemmer og partnere, i tillegg til å 
skape litt liv på Sosiale Medier og vi satser på å gjennomføre dette igjen i 2021.  
 

 
Julegave 
 
Med tanke på at foreningens planlagte 30-årsjubileum ikke gikk av stabelen som planlagt var 
det rom for å utnytte det ubrukte budsjettet på en julegave til foreningens medlemmer. NVF 
fikk en god avtale på Merete Bøs bok om tysk Riesling som forfatteren selv signerte og som 
styret deretter gavepakket og klargjorde for utsendelse. Det ble svært mange hyggelige 
tilbakemeldinger fra medlemmer som både var overrasket og svært glad over en liten 
oppmerksomhet i en ellers trist tilværelse. Dersom budsjettet tillater det vil denne 
tradisjonen videreføres.  

 
Nettside og nyhetsbrev 
 
NVFs nettside vinkelner.no brukes aktivt for å dele relevant informasjon med våre 
medlemmer.  
 
Høsten 2020 satte NVF i gang en kampanje på nettsidene med ulike temaer hvor 
foreningens partnere fikk velge ut viner som passet til hvert tema. Ved publisering av hver 
artikkel ble disse også promotert i Sosiale Media. Kampanjen pågår fremdeles i 2021.  
 
Nyhetsbrev direkte til medlemmene er også en viktig informasjonskanal for foreningen og i 
2020 ble det sendt ut 37 nyhetsbrev. 
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Nyhetsbrevene er også en mulighet for våre partnere til å nå våre medlemmer direkte med 
informasjon.  
 
NVF selger markedsføringspakker til aktører i bransjen hvor de får inntil to nyhetsbrev og 
posting i sosiale medier og på nettside. Dette brukes til informasjon om smakinger og events 
og for stillingsutlysninger. Grunnet den spesielle situasjonen for bransjen ble det kun solgt 
en markedsføringspakke i 2020. Våre partnere benyttet seg av nyhetsbrevmuligheten seks 
ganger. 
 
 

Medlemmer  
 
Styret i foreningen har jobbet målrettet etter årsplanen hvor et av hovedfokusene har vært 
økning i medlemsmasse. Resultatene etter det som nå har blitt flere års fokusert arbeid har 
begynt å vise seg og NVF har nå rekordmange medlemmer. 
 
Norsk Vinkelnerforening hadde 326 medlemmer ved utgangen av 2020. I 2016 var 
medlemstallet 127 medlemmer og satsningen på flere aktiviteter og fokus på medlemsantall 
startet i 2017. 
 
Norsk Vinkelnerforenings medlemmer 2020 
Styremedlemmer inkl. Vara: 10 
Æresmedlemmer: 4 
Betalende medlemmer: 312 

 
 

Medlemsfordeler 
 
Gjennom året har det blitt jobbet med å utbedre tilbudet av medlemsfordeler. Eksklusive 
medlemstilbud i 2020 har vært: 

• Kjøp av vinglass til rabatterte priser gjennom Cru-partner Riedel 
• 50% rabatt på årsabonnement på Finansavisen gjennom mediepartner Hegnar Media 
• 25% rabatt på årsabonnement på Purple Pages av Jancis Robinson 

 

Partnere 
 
For å gjennomføre alle arrangementer og være en aktuell aktør for våre medlemmer og 
bransjen er NVF helt avhengig av gode partnere. I 2020 har vi fått med oss flere sterke 
aktører og kunne skilte med 21 partnere. 
 
Nytt av året var at vi lanserte Restaurant Partner som konsept og vi fikk med oss Cru Vin & 
Kjøkken og Ludo Kjøkken som nye partnere.  
 
NVF har tradisjon for å delta på våre partneres messer for å fremme foreningen og vise 
støtte til våre partnere. I 2020 var det kun Vinarius og Thon som fikk avholdt sine messer før 
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covid-19 hindret store arrangementer, men NVF var tilstede på både Vinosus og Thon-
messen.  
 
 Tusen takk til alle våre partnere, vi er svært takknemlige for deres gode samarbeid.  
 
 
Grand Cru Partnere 
Signature Wines 
Vinarius 
Moestue Grape Selection 
La Marc 
Flaaten 
 
Restaurant Partnere 
Cru Vin & Kjøkken 
Ludo Kjøkken 
 
Premier Cru Partnere 
Moët Hennessy Norge 
Engelstad 
Color Line 
Gaggenau 
Bellavista 
Voss 
Treasury Wine Estate 
 
Cru Partnere 
Fever Tree 
Nespresso 
Riedel 
Thon Hotels 
 
Alkoholfrie Partnere 
Safteriet 
Ringi 
Egge Gård 
 
 

              


