PREVIEW!

Og det er til januar smagningen du kan finde svar på dette.
Den finder sted den 21. januar 2014 kl. 19:00 i "Borgernes hus"
på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Her vi vil smage på rigtige vinterøl, så der vil sikkert være en
del tungt øl mellem, men bestemt en del spændende øl til brug
for vinteren.

Så er du lidt vintertrist er her chancen for at komme i bedre
humør, eller vil du bare gerne smage og nyde lidt godt øl er det
årets første smagning du skal tage til.

Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.

Du kan nu tilmelde dig denne smagningen her.

Det er sidste mulig den 17. januar 2014 til at tilmelde sig
smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til årets første smagning sammen
med os.

Som bekendt afholder Danske Ølentusiaster afstemning om årets danske ølnyhed.
Igen i år er der herligt mange nye kandidater med. Afstemningen bliver holdt i 2
omgange. Første omgang løber fra 15. januar til 31. januar. I denne periode
stemmes der dels iblandt alle de nye øl, og dels i en kategori under 6%
alkoholvolumen og i en kategori over 6% alkoholvolumen.
Fra 1. februar 2014 vil der blive stemt imellem de 5 kandidater i hver
kategori der fik flest stemmer i første afstemning, og der kåres en vinder
i hver kategori.
I lighed med tidligere år, forsøger Region København, at give vore

medlemmer mulighed for at smage disse 10 kandidater inden der
stemmes. Men som sidste år vil vi i Kongens Lyngby også afholde en
smagning med finalisterne den 18/2.
Region København invitere til finaleølsmagning som følger:

Dato:

Lørdag den 15. februar 2014 kl. 13.
Sted:
Prismen
Holmbladsgade 71
2300 København S
Pris:
150,- kr
Tilmelding:
Til lars.b.jespersen@ale.dk - husk at opgive navn og
medlemsnr.
Tilmeldingsfrist:
Senest 8. februar 2014 - af hensyn til ølindkøb.
Betaling:
Til konto nr. 8113-7825597.

Så er datoen lagt fast og alt på plads, og I indbydes
hermed til DM i Blindsmagning for hold.
Det foregår lørdag den 26. april, kl. 13 til kl. 18 i
gæstelokalet på Albani, i Odense. Det er tæt på centrum,
ca. 15 minutters gang fra banegården.
Man stiller op i hold på tre personer. Hver lokalafdeling
kan stille med et hold, og kun deltagere, der er tilmeldt via
en lokalafdeling kan deltage. Der skal smages på 13 øl og
for hver øl gives tre svarmuligheder. Det hold der har
gættet flest øl rigtigt vinder. I tilfælde af pointlighed er der
sørget for en tie-breaker.
Odense har ikke mulighed for at arrangere efterfølgende
spisning i lokalet, men der er rig mulighed for at tage ud
og spise ølvenligt i Odense. På listen over
udskænkningssteder på http://odense.ale.dk fremgår det
hvilke steder der har spisning.
I år har vi i kongens Lyngby ikke nogle indledende runder.
men sidder du og gerne vil med så skriv en mail til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk, så prøver vi at få et
hold afsted.

