Ostronakademien
Verksamhetsberättelse 2006 – 2007
Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva styrelsemöten, alla förlagda till
Everts sjöbod i Grönemad/ Grebbestad.
Antal medlemmar är för närvarande 537 privata medlemmar och 36
företagsmedlemmar.
Ostronets Dag drog mycket folk till bryggan i Grebbestad. Fullt på
restaurangerna och i alla boenden. 1300 ostron tog slut redan kl. 16.00, och fler
fick beställas. Flera restauranger hade samma omsättning som den bästa
sommardagen. Det kom besökare från hela Sverige.
Under verksamhetsåret har Ostronakademien bl.a. medverkat Göteborgs
Fiskfestival i Göteborg med SM i ostronöppning, där vi fick äran att dela ut
tävlingsostronen till allmänheten. Ostronakademien deltog i en
reklamfilminspelning för Stena Line/ FlyMe, för bolagens 20 miljoner resenärer.
Vi medverkade även vid besök av journalister från exclusiva magasinet Marie
Claire Maison, som utkommer i Frankrike, Spanien, Italien, Turkiet, Syd – Korea
och Japan.
Författaren Lars Hansare utgav boken Ostron på B Wahlströms förlag.
Ostronakademien bidrog till att arton sidor i boken handlade om det svenska
ostronet. Boken fick köpas av medlemmarna till reducerat pris.
Staffan Greby deltog i juryn under EM i ostronöppning i Göteborg.
Grebbestadsostron serverades på den efterföljande banketten.
På Råschelördan i oktober i Grebbestad deltog vi vid servering av gratinerade
ostron och champagne utanför Restaurang Telegrafen. Nordiske mästaren Heini
Pedersen, Oslo, hade ostronöppnarshow !
I november deltog Ostronakadademien vid en ostronkväll med dryckesprovning
på Koster Trädgårdar på Syd-Koster.
Ostronöppnarkursen i mars blir mer och mer populär. Medlemmar från när och
fjärran kommer tillresande till Sveriges ostroncentrum för att lära sig
öppnandets ädla konst och ställa frågor till våra experter.
Under NK:s vårdagar, med tema Livets njutning, deltog Ostronakademien med
ostron- och champagne från våra huvudsponsorer.
På turistmässan TUR 07 medverkade Ostronakademien med ostronöppning i
Grebbestadsmontern. Ett mycket populärt och publikdragande inslag !
Lördagen 21 april arrangerades för andra året, NM i Ostronöppning i
Grebbestad. Ett perfekt arrangemang med namnkunniga domare och tävlande.
Bl.a. hade världsmästaren Michael Moran hade en bejublad ostronföreställning
inför den stora publiken. Genom Västsvenska Turistrådets försorg besöktes
tävlingarna av internationell media. The Times gav två sidor åt NM och ett ca
tio minuter långt inslag visades i NordDeutsche Rundfunk med 11 miljoner
tittare. I samband med NM arrangerades Tanumsmästerskapen i ostronöppning.
Segrade gjorde grebbestadsbon Lars Karlsson, som via ännu en seger i Västra
Sveriges ostronöppnarmästerskap kvalificerade sig till SM.
Tack vare medlemmar och sponsorer har Ostronakademien beslutat att instifta
ett stipendium till yngre ostronforskare. Stipendiet är på 10 000 kronor och
utdelas på årsmötet. Stipendiater 2006 och 2007 är Johanna Valero och Anna –
Lisa Wrange.
Styrelsemedlemmen Eva – Marie Rödström, forskare på Tjärnö Marinbiologiska
station, arrangerade ett ostronforskarsymposium på Tjärnö.

Vi har inlett ett samarbete med Hummerakademien och Musselakademien. Vi
välkomnade Räkakademien, under bildande, till ett kommande, inspirerande,
samarbete.
Nyhetsbreven, som skickas ut via e-post och hemsidan, har blivit mycket
uppskattade. Tyvärr får vi ca 30 brev i retur pga av felaktiga eller inaktuella
adresser.
Grebbestadsfisk Partihandel AB och ChampagneHuset i Göteborg har varit
akademiens huvudsponsorer även under detta år. Tanums Gestgifveri stöttar oss
med produktion av trycksaker.
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