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1. Projektets titel: Valdemarsdag /Danmarks største
ældrefest
2. Resume
I 2016 var det 17. gang, at der blev afholdt Danmarks største ældrefest/Den store kartoffeldag.
Danmarks Kartoffel Råd gennemfører Danmarks største ældrefest/Den store kartoffeldag på
Valdemarsdag den 15. juni.
Aalborg Akvavit havde sponsoreret 1.200 halve flasker snaps og Danmarks Kartoffel Råd havde
tilkøbt 425 halve flasker snaps, i alt 1.625 halve flasker snaps, som Post Danmark kørte rundt med til
de 553 plejecentre i landet (med flere end 37.000 ældre), som havde tilmeldt sig arrangementet.
Adskillige af vore kartoffelambassadører lagde vejen forbi på et plejehjem, hvor de sammen med de
ældre nød en god ny dansk kartoffel og en snaps.
Post Danmark havde lavet et kæmpe arbejde med at sende pressemeddelelser ud til aviser m.m.
rundt i hele landet, som vi kunne se gav pote, idet arrangementet blev nævnt i flere lokale aviser. På
flere plejecentre rundt i landet dukkede pressen op, for at se det lokale postbud overrække snapsen
fra Aalborg Akvavit.
Dagen blev Valdemarsdag sædvanen tro en festdag for de ældre rundt i hele landet.

3. Projektets forløb
I ugen op til den 15. juni (Valdemarsdag) serverer landets plejecentre nye kartofler til beboerne.
Alle landets kommuner og plejecentre kan deltage i dette arrangement. Kommunerne tilmelder sig
Den store kartoffeldag med angivelse af antal beboere på institutionerne.
Aalborg Akvavit og Danmarks Kartoffel Råd sponsorerer snaps til denne for beboerne særlige dag.
Post Danmark kører uden beregning snapsen ud til de enkelte plejecentre i kommunerne.
Danmarks Kartoffel Råd står for arrangementet og det enorme logistikarbejde det er at formidle –
bevilge og distribuere snaps til dette arrangement.
I forbindelse med dagen blev der rundt om i kommunerne arrangeret forskellige festlige og
opmuntrende indslag på plejehjemmene, hvor borgmestre, kommunalpolitikere/
byrådsmedlemmer og andre lokale medvirkede til at gøre dagen til en oplevelse for vore ældre
medborgere.

4. Resultat / Konklusioner
Betydningen af arrangementet viser sig allerede flere måneder før den 15. juni, da mange af
landets ledere fra plejecentrene begynder at kontakte sekretariatet. Op til selve ugen er der stor
aktivitet fra såvel landets borgmestre, ledere fra plejecentrene samt Rådets sekretariat.
Dagen markeres meget flot fra plejecentrenes side med sang og musik og ofte er det den lokale
borgmester, der på dagen udbringer en skål. Det er desuden et arrangement, som de ældre på
plejecentrene ser meget frem til. Der er ligeledes stor pressebevågenhed over hele landet.

3

1. Projektets titel: DM i tidlig fremavl af spisekartofler
2. Resume
Den 27. april blev der på Hotel Hesselet i Nyborg afholdt DM i tidlig fremavl af spisekartofler.
Private kartoffelavlere dystede om at vinde titlen som Danmarksmester i kartoffeldyrkning på
friland. Vinderkartoflerne overdrages derefter til Post Danmark, som traditionen tro bringer dem
sikkert til kongefamilien. Konkurrencedagen blev nøje fulgt af pressen, der dækkede opgravning af
kartofler med stor iver. Dagen kulminerede på Hotel Hesselet med den officielle vejning og
præmieoverrækkelse.

3. Forløb af konkurrence dagen
En kreds af private kartoffelavlere og kolonihavefolk meldte sig til arrangementet. Den 27.
april om formiddagen kørte Kartoffelrådets oldermand samt rådets kartoffelekspert
tidligt rundt rundt hos de tilmeldte for at grave kartoflerne op under streng kontrol af
diverse kontrollanter samt skarp bevågenhed fra pressen.
Kl.13.00 blev de indsamlede kartofler målt og vejet med kyndig hånd af rådets
kartoffelkonsulent Jane Sørensen og under stor bevågenhed fra hele den danske
verdenspresse som omfattede både radio og tv.
Som reglerne foreskriver, skal der i kartoffelbedet forekomme mindst 20 planter, der skal
have været i jorden i mindst 40 dage. Danmarks Kartoffel Råds kontrollører udpeger
blandt de 20 planter 10 kartoffelplanter, der under behørig kontrol opgraves. Kartoflerne
børstes rene for jord og anbringes i en dertil medbragt pose, der plomberes, forsynes med
kartoffelavlerens navn og medbringes af kontrolløren til Hotel Hesselet. Her forgår den
officielle vejning samt præmieoverrækkelse ved et arrangement på Hotel Hesselet.
Den finalist, der har dyrket de fleste kartofler (efter vægt - dog max 60 m.m., europæiske
mål) er Danmarksmester 2015. Vinderen modtager vandrepokalen, som så skal gives
videre det næste år til ny vinder.
Vinderkartoflerne overdrages derefter til Post Danmark, som traditionen tro bringer dem
sikkert til kongefamilien. Hoffet er bekendt med, at kartoflerne kommer og her modtages
de med glæde.
Ved arrangementet deltager – udover selve deltagerne – medlemmer af Danmarks
Kartoffel Råd, Den danske presse samt Post Danmark.
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Vinderne i konkurrencen:
1. præmie - 4000 kr. Jan Østergård, Kørupvej 21, Otterup - 2532 gram kartofler
2. præmie - 1500 kr. Regnar Madsen, Elmebjergvej 18, Ebberup - 1951 gram kartofler
3. præmie - 1000 kr. Michael Østervig Lund, Daelsmøllevej 8, Vantinge - 1673 gram
kartofler
Præmierne er sponsoreret ved hjælp fra Danmarks Kartoffelhandlerforening.
Efter indtagelse af en let frokost blev vinderkartoflerne af Post Danmark kørt til
Fredensborg Slot.
Danmarks Kartoffel Råd har fra Hendes Majestæt Dronningen modtaget en stor tak for de
første nye danske kartofler.
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