



Tävlingsinstruktioner för


Kronobergs läns bästa honung 2020 

Syftet med tävlingen ”Kronobergs läns bästa honung 2020” är att lyfta fram honungen som 
produkt och livsmedel, öka intresset för hantverket med att ta fram en fin och god honung samt 
att öka delaktigheten bland föreningarna och medlemmarna. Det kan också bli ett medialt intresse 
för tävlingen och på så sätt ökar vi synligheten för biodlingen och honungen bland allmänheten.


Tanken är att tävlingen vandrar runt bland länets biodlarföreningar. Momentet att utse den bästa 
honungen planeras och genomförs tillsammans med distriktet. Detta moment kan därför se olika 
ut år från år beroende på vilka möjligheter och idéer som finns.


Så här går det till att utse länets bästa honung: 

1. Det är de lokala biodlarföreningarna som nominerar tävlingsbidragen till ”Kronobergs läns 
bästa honung 2020” efter genomförd honungsbedömning i sin förening. Hur denna nominering 
går till avgör den lokala biodlarförening själv. De som nomineras ska ha uppgett att de vill vara 
med i tävlingen.


2. Varje förening kan som mest nominera tre tävlingsbidrag. Tävlingsbidragen ska vara godkända 
i honungsbedömningen.


3. Den som vill vara med i tävlingen ska lämna in två burkar till föreningens 
honungsbedömningskommitté för bedömning - en burk skickas vidare till distriktets kommitté 
om denne blir nominerad. De nominerade tävlingsbidragen märks med ett nummer och i ett 
förseglat kuvert lämnas en förteckning över vilken burk som tillhör vem (nummer, namn, 
telefon och mejladress). Tävlingsbidragen förpackas i en låda som förseglas och som märks 
med föreningens namn och med texten ”Tävlingsbidrag till Kronobergs läns bästa honung 
2020”.


4. Tävlingsbidragen lämnas till någon person i distriktets styrelse senast den 1 december 2020. 
Därefter kommer distriktets honungsbedömningskommitté att utse de tre finalisterna i 
tävlingen.


5. År 2020 är det Växjöortens biodlarförening som tillsammans med distriktet som arrangerar 
tävlingen. Vinnande tävlingsbidrag presenteras vid distriktets årsmöte.


Frågor om tävlingen besvaras av: 
Ingvar Johansson, 076-103 08 60, ingvarjohansson727@msn.com

Lars-Göran Abrahamsson, 070-201 91 24, ellgeab@live.se
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