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Arrangementsinformasjon
Sted

Oslo Håndverksdestilleri

Adresse

Nils Hansens vei 14A

Kontaktpersoner

Marit Lynes, Nasjonal koordinator, Styreleder SCA
marit@scae.no, mob: 480 40 862
Madeleine Solheim Johnsen, Event koordinator, Styremedlem SCA
madeleine@scae.no, mob: 41355165

Øvrige
kontaktpersoner

Stig Hiller, teknisk personell, mob: 454 16 190
Tobias Abrahamsen, Informasjon og web, Styremedlem SCA
tobias@scae.no

Årets sponsorer
Tine

Melk, fløte og meieriprodukter

Solberg & Hansen

Kaffe, premier og kaffeutstyr

CleanDrop

Rensemiddel til kaffeutstyr*

OHD

Sponser alkohol, valgfritt fra deres sortiment

Cask

Sponser Teeling Whiskey

* Alle espressomaskiner, traktere og annet kaffeutstyr skal renses med Clean Drop.
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Maskininformasjon
Konkurransemaskin 1 stk 1grupps GS3 mp med vanntank
https://www.espressospesialisten.no/produkt/la-marzocco-gs3/

Filter i
espressomaskin

20-g VST Precision Competition Filter, ridgeless.
Link: https://store.vstapps.com/collections/vst-precision-filterbaskets/products/vst-precision-filter-baskets

Innstillinger

Kun manuell brygging er tillatt under konkurransene. Espressomaskinen har
en fast teknisk konfigurasjon for pumpetrykket (mellom 8,5 og 9,5 bar) og
kan ikke endres av konkurrentene. Maskinens bryggetemperatur er lik for
alle deltagere og vil bli innstilt til en temperatur mellom 90,5-96 grader
celsius §4.1, 2018 WBC Rules and Regulations – Version 2018.01.23

Espressokvern

La Marzocco Vulcano
Link: https://www.espressospesialisten.no/produkt/vulcano-on-demand/

Løsvektkvern

Mahlkönig EK43
https://www.espressospesialisten.no/produkt/mahlkonig-ek43/

Vannkoker

Det vil være vannkoker til disposisjon

Øvrig

Det blir også satt opp en PuqPress
https://www.espressospesialisten.no/produkt/puqpress-q2/

Normalt bartenderutstyr er også tilgjengelig

Annet eget elektrisk utstyr er ikke tillatt, men deltager har anledning til å benytte
manuelt bryggeutstyr og eventuelt håndkvern.
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Sponset alkohol
Deltagere velger fra følgende sortiment:
• Cask: Teeling Whiskey https://casknorway.no/teeling/teeling-whiskey-premium-blend
• OHD: hele sortimentet https://www.oslodistillery.com/products
Det er ikke tillatt å bruke andre produkter enn de som er sponset. Alle produkter vil være
tilgjengelig under konkurranse.
Deltagere kan avtale med Frederik Dahl hos OHD for å gjøre seg kjent med produktene i forkant
av konkurransen: 934 41 763

Obilgatorisk oppmøte
•

Torsdag 9. mai kl 15:00
*Vi må ha tilbakemelding snarest dersom det er noen som ikke kan delta på møtet.

Presentasjon/Språk
Deltagerne har selv valget om å presentere på enten norsk eller engelsk.

Øvetid
Det blir satt opp 15 min øvetid (inkludert prepp og opprydning) for alle deltagere som ønsker
dette. VIKTIG: Dette må meldes inn via Egenerklæringsskjemaet når du melder deg på.

Preppeområde
Det blir et område til forberedelser og oppbevaring av utstyr.
Deltager er selv ansvarlig for sitt eget utstyr, og SCA vil ikke stå til ansvar om noe blir stålet eller
ødelagt.
Deltager må selv holde orden rundt seg. Etter at deltager er ferdig med konkurransen skal deltager
rydde sitt området og forlate det i samme stand som man fant det.

Konkurransetid
Starttider og øvetider blir meldt direkte til deltagerne, på epost og under deltagermøtet.
Forsinkelser kan forekomme, og deltager oppfordres til å følge med på kjøreplan selv og på
informsjonen som blir gitt løpende under arrangementet.
Deltager er selv ansvarlig for å være klar til start i god tid før hans/hennes tid, og hvis deltager er
forsinket eller forhindret til start kan han/hun risikere å miste muligheten til deltagelse.

Tilgjengelig øvrig utstyr
KnockBox, tamper.

Utstyr som deltager må stå for selv
Pitchere, kluter/håndkler, evt. forkle, ingredienser utover det som er sponset og nevnt på
sponsorlisten, annet utstyr som ikke er nevnt i denne listen. Er du usikker, ta kontakt for avklaring.

Bordoppsett
Bardisk med bakbenk.
4

