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Uddannelse som VINSOMMELIER 
 

UNDERVISNINGEN ER PRIMÆRT WEBBASERET – Ca. 80 -100 timer 
Men består af en kombination af selvstudie og seminarer – (6 Seminarer + eksamen). 

PRIS 39.500, - DKR    -   Betaling senest den 15/11 - 2019 

At undervisningen i teori sker via web tv-foredrag giver dig en række fordele:  

• Du får undervisning når og hvor du ønsker det. 

• Du får undervisning i dit eget tempo. 

• Du kan repetere forelæsningerne, så meget du ønsker. 

• Du har mulighed for at arbejde ved siden af studierne. 

 
Uddannelsen kvalificerer dig til erhverv hvor arbejdes med vin, øl og spiritus på daglig basis. 

Sommelier er et af de erhverv, Beverage Academy tilbyder uddannelse i.  
Bestået eksamen giver dig derfor sommelier titel, sommelier nål og medlemskab i  
Dansk Beverage Sommelier Forening - DBSF.  
 
Instruktør på uddannelsen til Sommelier er den tidligere Danske & Nordiske Mester for tjenere 
2015 og 2016 Sommelier Heine René Egelund. Der ud over benytter vi  

Master Sommelier Kathrine Larsen & Master Sommelier Jess Kildetoft. 
 
Undervisningens pædagogiske form er foredrag via web-TV, kombineret med interaktive opgaver, 
og suppleres med seminarer indeholdende sensorisk og praktisk undervisning i vinsmagning.  
Dette giver en god blanding af teori, egen aktivitet, vinsmagning og praktiske øvelser.  
 
Kathrine Larsen MS Jess Kildetoft MS      Heine René Egelund 
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Seminarerne foregår på Hotel Hesselet i Nyborg.  

Fra kl. 9.00 til kl. 16.00 
Hotel Hesselet ligger i gåafstand fra banegården i Nyborg (ca. 10-15 min) 
Og ellers er der gode muligheder for parkering i egen bil. 

 
Der er mulighed for at overnatte på hotellet til en god pris. (Står du selv for) 
 

Hotel Hesselet 
Christianslundsvej 119 · 5800 Nyborg 
Tlf. +45 6531 3029 · Fax: +45 6531 2958 
hotel@hesselet.dk 

I prisen får du…. 

• Diplom 
• Sommelier nål 
• Medlemskab i Dansk Beverage Sommelier Forening (DBSF) 

 

På Seminarerne: fra kl. 9.00 til 16.00 

• Morgenmad. 
• Kaffe/te/isvand og frisk frugt hele dagen. 
• God frokost med en vand. 
• Sødt/kage om eftermiddagen 
• Masser af vin og andre gode drikkevarer. 

 

Du vil modtage mere info når vi starter. 

Studienet vil starte fra fredag d. 1. november 2019 – og du vil have adgang straks efter betaling. 

SE DATO OG INDHOLD FOR SEMINARERNE PÅ NÆSTE SIDE … 
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1. Seminar - 15/16 - december 2019 - søndag & mandag - Undervisning/Smagning i: 
Frankrig 
Tyskland 
Østrig 
 

2. Seminar - 26/27 - januar 2020 - søndag & mandag - Undervisning/Smagning i: 
Sommelier (vand, vinkælder m.m.) 
Kaffe/te 
Øl/Cider 
 

3. Seminar - 8/9 - marts  2020 - søndag & mandag - Undervisning/Smagning i: 
Italien 
Den nye verden 
 

4. Seminar – 26*/27 - april 2020 - søndag & mandag - Undervisning/Smagning i: 
Sommelier (i Restaurant/vinbutik, cigar m.m.) 
Mad & Vin 
Champagne   *) Finewine aften med mad & Vin (god ide med overnatning.) 
 

5. Seminar - 14/15 - juni 2020 - søndag & mandag - Undervisning/Smagning i: 
Spanien 
Portugal 
Øst Europa 
Ungarn  
Hedvin 
Mousserende  
 

6. Seminar - 23/24 - august 2020 - søndag & mandag - Undervisning/Smagning i: 
Spiritus fra hele verden  
Gennemgang af D.I.V  
Oplysning om Eksamen  
 

EKSAMEN – 4/5 - oktober 2020 søndag & mandag  
 

Søndag d. 4. oktober - Eksamen   

Kl. 09.00 til 15.00 Skriftlig prøve  
Kl. 15.30 til 17.00 Mad & Vin sammensætning 
 
Mandag d. 5. oktober - Eksamen 

Kl. 9.00 til 12.00 Blind smagning. 
Kl. 13.00 til ??.?? Praktisk i Restaurant. 
Kl. 18.00 Overrækkelse af diplom og nål til de nye sommelier samt hygge med vin og snaks    
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Hvad får du ud af det:  
 

• Sommelierer der har en bred grundlæggende viden og forståelse for vin, spiritus og andre 
drikkevarer og sammensætning med mad. 

• Sommelierer der hviler i sit erhverv og arbejder selvstændigt. 
• Sommelierer der tager ansvar for sit arbejde og præcis udførelse deraf. 
• Sommelierer der kan koble deres teorividen på deres praksis i dagligdagen og formidle den 

til andre. 

Undervejs i undervisningsforløbet vil du blive præsenteret for de vigtigste vinlande, deres 
vinregioner og de vigtigste vinstilarter derfra. Du vil bl.a. lære at bruge smageteknik, praktiske 
elementer som vinpræsentationer, åbning af vin med vintang, Butlers Friend, brug af Coravin, 
dekantering, sablering, indkøb til vinkort og meget meget mere. Ydermere har vi som noget nyt i 
Danmark valgt at skabe plads og tid til to fag vi anser som elementære for en dygtig sommelier at 
kunne mestre: 

Mad & vin sammensætning, gæstepsykologi & værtskab i Restauranten.  

Disse fag vil til sammen skabe rammen for dig til at blive en sommelier der kan arbejde 
selvstændigt, korrekt og med et overblik i en restaurant.  

Se mere på www.beverageacademy.dk 

 

Med venlig hilsen/Best Regards 
 

Heine René Egelund 
Underviser Sommelier 

 & Riedel Ambasador 

Beverage Academy 

Danmark 
Mobil: +45 40181817 

heine@beverageacademy.dk 

------------------------------------ 

http://beverageacademy.dk 

 

 

Finansiel Støtte ??? 

Se næste side …. 
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Finansiel Støtte !! 

 
KOMPETENCE-UDVIKLINGSFONDEN 
Hvis din arbejdsgiver betaler din uddannelse og indbetaler til Hotel-restaurant- og turisterhvervets 
kompetenceudviklingsfond kan der søges om tilskud gennem fonde. Dette kan gøres 
via  www.uddannelsesfonde.dk  

På samme måde kan der via Pension Danmark søges om refusion for til efteruddannelse via 
arbejdspladsen. Se www.pension.dk for mere information.  

 
BOR DU I SYDDANMARK? – SØG HOS DANSK FØDEVAREAKADEMI ! 
Små og mellemstore virksomheder inden for fødevarebranchen (op til 250 ansatte) i Syddanmark 
kan søge om at få 50% af kursusudgifterne refunderet gennem en særlig uddannelsesfond inden for 
fødevarebranchen. Der gives alene tilskud til kursusudgiften, men ikke til transport, overnatning og 
forplejning. 
 
Virksomhederne kan søge om tilskud til kursusaktiviteter bredt og ikke kun sommelier-
uddannelsen. 
Det væsentlige er, at firmaet skal være i målgruppen og have vækstambitioner. Virksomhederne kan 
i dag få op til kr. 40.000,- refunderet, men det forventes, at beløbsrammen øges.  
  
Virksomheder skal have søgt om og fået bevilliget midler fra uddannelsesfonden inden kursusstart. 
Kontakt Dansk Fødevareakademi, hvis I ønsker at søge refusion til kurset.  
  
Økonomi - eksempel 
Kursusudgift kr. 39.500, - 
Refusion fra uddannelsesfonden kr. 19.750, - 
Ansøgningsgebyr kr. 2.500, - 
 
  
Link:  
 

Definition af små og mellemstore virksomheder – definition af hvem der kan søge tilskud 
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/ 
 
Uddannelsesfonden – fonden som bevilger midlerne 
https://ehfyn.dk/vaekstrettet_kompudv_foedevarebranchen 
 
Dansk Fødevareakademi – som skal kontaktes, hvis der skal søges tilskud 
https://danskfoedevareakademi.dk/ 
Chalotte Tryk - ct@udviklingvejen.dk – mobil 51 83 24 04 
 
Det er uklart om de øvrige regioner har noget lignende for deres virksomheder. 
 


