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Ansøgning:

Årsmøde for Danmarks Kartoffel Råd

For Danmarks Kartoffel Råd er det en tradition at mødes på Egeskov slot
Årsmødet 2017 blev afholdt på Egeskov tirsdag den 24. januar 2017
Mødet begyndte med en velkomst fra formand Britta Schall Holberg. Hun fortalte lidt om dagens program,
og derefter var der en kort beretning fra Oldermand Bjarne Jensen om DM og Valdemarsdag. Hans Skjerning for-talte om Kartoffelprisen 2016, og Gunner Andersen fortalte om Kartoffelmuseet.
Hanne Bramsen spillede smukt et par stykker af Mozart.
Thomas Høgedal fra Haver til Maver i Odense fortalte kort om projektet Haver til Maver - herefter gav han
ordet til 4 elever fra Sanderum skolen.
Eleverne var utroligt velforberedte og fortalte begejstret om der projekt med egen skolehave.
Herefter blev det tiden til det mere folkelige - nemlig underholdning ved Jesper Buhl - tidligere operachef i
Odense.
Jesper sang et par nr. - bl.a. sang han Admiralens vise fra Pinafore. Hele salen sang med så godt som man
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kunne og Jesper sluttede af med en kærlig henvisning til årets kommende kartoffelambassadør - Stephanie
Lose - der jo har mange udfordringer i Syddanmarks Regionsråd.
Nu til det mest alvorlige - nemlig udnævnelse af årets kartoffelambassadør Stephanie Lose. Formanden for
rådet takkede Stephanie og overrakte årets diplom.
Regionsrådsformand Stephanie Lose fortalte herefter om, hvilken rolle kosten spiller for patienterne på sygehusene, og hvordan sygehusene i Region Syddanmark arbejder med bespisning.
Et meget spændende foredrag med en levende foredragsholder.
Det blev bl.a. gæsterne på Egeskov bekendt, at den mest spiste ret på sygehusene er boller i karry.
Som det sidste punkt på mødet er jo som bekendt optakten til kartoffelåret 2017 - nemlig plantningen af de
første kartoffelplanter. Dette blev bl.a. udført at Thomas Høgedal, Michael Ahlefeldt Mødet samt flere gode
kræfter.
Inden gæster gik til buffeten - kreeret af Kjærs Køkken - takkede formanden de 3 medlemmer af styregruppen for deres store arbejde - nemlig:
Hans Skjerning fra Kold College - Hans Skjerning går på pension fra 1. april
Steen Bitsch fra Danespo - overgår til anden job udenfor kartoffelbranchen
Bjarne Jensen - ønsker at udtræde af rådet.

Referat fra mødet ligger på www.Danmarkskartoffelråd.dk
Der var god pressedækning i forbindelse med arrangementet, herunder udnævnelse af årets Kartoffelambassadør.
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DM i tidlig kartoffeldyrkning for Danmarks Kartoffel Råd
Kåringen af vinderen i DM 2017 fandt sted onsdag den 2. maj på Hotel Hesselet, Christianslundvej
119, 5800 Nyborg under pressens store bevågenhed
Hermed resultat fra den 19. officielle vejning, som er foretaget den 2. maj 2017 på Hotel Hesselet:
1. præmie - 4000 kr. Jan Bangert, Overbæksvej 24, Vojens – 4.244 gram kartofler
2. præmie - 1500 kr. Regnar Madsen, Elmebjergvej 18, Ebberup - 2547 gram kartofler
3. præmie - 1000 kr. Dorte Ø. Christensen, Kolonihaver Poppelvej, Bogense, Have nr. 20 – 2414 gram
kartofler
Et kg af vinderkartoflerne blev - traditionen tro kørt til Kongehuset på Fredensborg. I år af Bladkompagniet, der kørte det sidste stykke med budcykel.
Der var stor presse på Hotel Hesselet, der med stor interesse fulgte vejningen af kartoflerne.
Efter endt præmieoverrækkelse viste den fremmødte presse stor interesse for teknikken i at frembringe
så store mængder kartofler så tidligt på sæsonen. Efter seriøst pres måtte vinderen, Jan Bangert, ud med
hemmeligheden:
”Kronspiren skal brækkes af”
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Tidligere var der kun én spire pr. moderknold, hvorfor der ikke blev ansat nok nye knolde. Så i år startede Jan med at brække den første spire af, og der kom flere nye spirer og stængler end sidste år. Det
var således nok til at bringe ham på en førsteplads.
DM og præmierne er hhv. sponsoreret af Kartoffelafgiftsfonden og vejningen foregik på det smukke
Hotel Hesselet, der serverede et superfint traktement. Ja, selvfølgelig med nye kartofler tilberedt, så det
var som en himmerigsmundfuld.
Arrangementet fik stor pressedækning:
Formidlingen skete gennem udsendelse af pressemeddelelser - både før og efter arrangementet, invitation af
pressen samt udarbejdelse af pressemateriale. Eventen fik derved en betydelig medieomtale. Desuden virker
deltagere efterfølgende som ambassadører for kartoflen. Arrangementet er ligeledes omtalt på rådets hjemmeside.
Ved DM i 2017 blev de sociale medier for alvor involveret med stor succes. Se f.eks.:
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Valdemars Dag (Den store ældrefest) for Danmarks Kartoffel Råd
Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
I 2017 var der 37.400 ældre på plejecentre, der deltog i Danmarks største ældrefest. Her blev der afleveret i alt 1.850 halve flasker snaps til plejecentrene, og lokale kartoffelavlere og leverandører sørgede
for, at der kom nyopgravede kartofler på tallerkenen. Med et skønnet forbrug på 0,3 kg kartofler til hver
person, blev det i alt 11.000 kg kartofler.
-”Vi får så mange positive tilbagemeldinger om, hvor meget glæde det skaber ude på plejecentrene. Det
er virkelig en festlig dag, som mange af vores ældre medborgere ser frem til. Derfor er det en stor forDanmarks Kartoffel Råds Sekretariat, c/o Bjarne Risvig
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nøjelse at kunne medvirke til at skabe denne festdag", siger Britta Schall Holberg, formand for Danmarks Kartoffel Råd, som står bag arrangementet.
Aalborg Akvavit har sponseret 1650 flasker snaps og Danmarks Kartoffel Råd har sponsoreret 200 flasker snaps i 2017, som Bladkompagniet kvit og frit leverer ud til plejecentrene. Arrangementet er økonomisk støttet af Kartoffelafgiftsfonden.
Pressedækning af Valdemarsdag 2017:
Eventen har fået en stor bevågenhed i pressen, f.eks. giver søgeordene ”Valdemarsdag ældre” ca. 9.170
hits på Google.
Facebook har følgende visninger:

Med venlig hilsen
Bjarne Risvig
Sekretær
Danmarks Kartoffel Råd
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