Hjelpedokument vinauksjoner

Her følger en veiledning for utfylling av registreringsskjemaet for auksjonsobjekter. Fyll ut
informasjonen så nøye som mulig. Vi vil ta kontakt med deg når vi har sett på opplysningene du
sender inn.

Kolonne A:

Navn. Fyll inn navn på kontaktpersonen.

Kolonne B:

E‐post. Skriv inn en e‐post‐adresse hvor vi kan nå deg. Har du ikke e‐post kan du fylle
inn med telefonnummer.

Kolonne C:

Antall flasker. Fyll inn med antall flasker av gjeldende vin. Er det forskjellige viner,
fylles hver type i egen rad.

Kolonne D:

Flaskestørrelse. Her setter du inn størrelsen på flasken. Typiske flaskestørrelser er
37,5 cl (halvflaske), 75 cl (helflaske), 150 cl (magnum). Sett inn innholdsmengden
angitt på etiketten. Hvis dette ikke er angitt på etiketten, fyll inn det du anser som
nærmest.

Kolonne E:

Varetype. Fyll inn hva slags objekt dette er: rødvin, hvitvin, rose, musserende,
forsterket vin eller sprittyper som whisky, cognac etc.

Kolonne F:

Produktnavn. Fyll inn navnet på vinen. Dette kan være for eksempel Chateau Lafite‐
Rothschild, Brunello di Montalcino eller Wehlener Sonnenuhr riesling auslese. Er du i
tvil så fyll inn med så mye opplysninger som det er mulig å finne på etiketten.

Kolonne G:

Årgang. Her fyller du inn vinens årgang. Er vinen laget uten årgang, så fyll inn med
NV. Mangler årgangsetikett, så fyll inn med XXXX. Er deler av årgangen synlig, så kan
du bruke en kombinasjon av tall og X.

Kolonne H:

Produsent. Her setter du inn navnet på produsenten. Eksempler på produsenter kan
være Bouchard Pere & Fils, Biondi‐Santi eller Weingut Joh.Jos. Prüm. Er du i tvil så fyll
inn med så mye opplysninger som det er mulig å finne på etiketten.

Kolonne I:

Appellasjon. Det er ikke sikkert at vinen er merket med appellasjon. Eksempler på
appellasjon kan være Barolo DOCG, Volnay 1 er cru AOC eller Pauillac AOC. Fyll inn
hvis en appellasjon er nevnt på etiketten. Er du i tvil så fyll inn med så mye
opplysninger som det er mulig å finne på etiketten.

Kolonne J:

Land. Her fyller du inn opprinnelsesland for vinen.

Kolonne K:

Fyllnivå. For å finne nivået i en flaske, lar man flasken stå oppreist. Nivået regnes fra
nederste del av toppfolien (eventuelt korken, hvis denne er synlig lavere enn
foliekanten eller der hvor folien mangler) til nivået på innholdet i flasken. Informasjon
om hvordan man finner fyllnivået på flaskene finner du under Om
Vinmonopolet/Auksjoner/Nivåforståelse på www.vinmonopolet.no.

Kolonne L:

Etikett. Skriv litt om kvaliteten på etiketten. Er den hel? Hvis ikke, mangler såpass
mye av etiketten at vinen eller deler av vinen eller årgang er vanskelig å identifisere?
Er etiketten punktert, har den revner, er støvete, flekkete eller løs? Hva med
halsetiketten, hvis flasken har en slik?

Kolonne M:

Generelt utseende på flasken. Her kan du fylle inn mer informasjon om flaskens
generelle utseende. Ser den støvete og gammel ut? Er folien på toppen av flasken,
hel, mangler eller delvis ødelagt? Eller er den vokset? Er flasken pakket inn i plast
eller papir? Kommer flasken(e) i trekasse, som kanskje er original?

Kolonne N:

Flaskens historie. Her kan du fortelle litt om lagringsforholdene der flasken ligger nå.
Fyll inn med cirka temperatur på lagringsfasilitetene. Er det mørkt og er det jevn
temperatur? Har vinen ligget kjølig eller lagret i vanlige romforhold? Har du
informasjon om flaskens historie? Er den kjøpt på Vinmonopolet og ligget i en kjeller
hele tiden? Har du eid flasken helt fra den ble kjøpt i butikk? Eller er den innkjøpt i
utlandet og eventuelt på en tidligere auksjon?

Kolonne O:

Annet. Er det annen informasjon du mener kan påvirke flaskens verdi, som ikke
passer under noen av de andre feltene, så kan du bruke denne rubrikken til å legge til
andre opplysninger.

Legg gjerne ved bilder. Det er en størrelsesbegrensning på e‐poster på 7 MB pr. e‐post. Det kan
derfor være lurt å sende bildene i en separat e‐post. Skjemaet og bildene sendes til
auksjoner@vinmonopolet.no.

