
 
 

 

 

 

 

Pressmeddelande den 17 juni 2013 

 
 
Dags för uttagning till The Lily Bollinger Award: 

Nu ska Sveriges bästa kvinnliga vinkypare utses  
 

Nu är det dags för Sveriges alla kvinnliga sommelierer att slipa korkskruvarna, för nu drar 

det ihop sig till Lily Bollinger Award 2013. Tävlingen utser Sveriges bästa kvinnliga 

sommelier och det är inte bara äran som står på spel, de tidigare vinnarna har dessutom 

fått en rejäl skjuts i karriären. 

Bakom tävlingen står det anrika champagnehuset Bollinger i samarbete med den svenska 

importören Arvid Nordquist. 

Hittills har tio värdiga vinnare korats i den årliga tävlingen där landets bästa kvinnliga sommelier 

utses. I år är det dags igen. Den 26 augusti sker uttagningen till finalen på Arvid Nordquists 

huvudkontor i Solna och i tävlingen ingår både ett teoretiskt och ett praktiskt prov med 

vinbedömning. Tävlingen är öppen för både studerande vid dryckesutbildningarna och för 

professionella sommelierer i hela landet. 

– Med tävlingen vill vi lyfta fram all den kompetens som finns hos kvinnor i branschen och 

hjälpa till att skapa ett nätverk för idéutbyte, inspiration och karriär. De kvinnor som vunnit har 

fått många fina erbjudanden om jobb efteråt, säger Kajsa Ekman, produktchef för Bollinger på 

Arvid Nordquist. 

Tävlingen är uppkallad efter Lily Bollinger, en legendarisk kvinna i Champagne, som tidigt blev 

änka och under många år styrde familjeföretaget. Hon anses vara den som har utvecklat 

champagnehuset Bollinger till det höga anseende det har i dag. Lily Bollinger var känd för att 

inspektera vingårdarna på sin cykel, och förutom titeln och äran får segraren en Kronan 

damcykel och en resa till Champagnehuset Bollinger våren 2013. 

Den stora finalen genomförs i samband med Bollinger Group Day den 23 september på 7A 

Odenplan i Stockholm.  

 

För pressbilder på Bollinger, gå in på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bollinger 

och klicka på ”bilder”. 

För mer information: 

Jörn Ek, pr Arvid Nordquist, tfn 08 799 19 60, jorn.ek@arvidnordquist.se 

Kajsa Ekman, tfn 08 799 19 72, kajsa.ekman@arvidnordquist.se 

Karin Pontén, presskontakt Vår pr-byrå, tfn 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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