
Årets Danske Ølnyhed skulle findes 

 

Danske Ølentusiaster indførte 1999 Året Danske Ølnyhed. Det blev gjort for at stimulere de 

danske bryggerier til ar sende nye øl på det danske marked. 

I starten var der kun en kategori, hvor alle nye øl var med. Men da der tegnede sig et billed 

af at de lettere øl ikke rigtig kunne være med, valgte foreningen i 2011 at lave 2 priser. 

På den måde kårer vi i da 2 danske ø til Årets Danske Ølnyhed(er). En i kategorien op til 5,9% 

ABV og en i kategorien 6% og over. 

 

I første afstemnings runde, som løb i januar, var der omkring 750 nye øl med i 

afstemningen. 

I kampen om Årets Danske Ølnyhed(er) 2012 var opløbet meget i første runde, hvilke betød 

at der kom hele 7 øl med i den lave kategori i finalen. 
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Lokalafdelingen Kongens Lyngby valgt så at prøve at give sine medlemmer mulighed for at 

smage finalisterne. Der blev arbejdet på at skaffe alle 12 øl, men på grund af at 2 af øllene er 

blevet produceret i begrænse antal kunne det ikke lade sig gøre. 

 

Det blev til 10 øl som vi skulle smage til vores møde den 27/2 2013. De øl vi ikke havde 

kunne skaffe var Mørk Hvede fra Indslev og Chokolade Chili Porter fra Det Lille Bryggeri. 

 

På selve dagen var der mødt 15 medlemmer op til smagningen, hvilke er en 33% fremgang i 

deltager antallet, siden der kom nye kræfter til lokalafdelingen. 

 

Smagningen forløb med at vi startede med at smage de 5 øl op til 5,9%, der var beregnet ca. 

10 cl af hver øl, men det viste sig hurtigt at folk var mådeholdig så der var mere end rigeligt 

af hver øl. Det betød at man godt kunne få 2 smagsprøver af dem men godt kunne lide.  

Mens der blev smagt på hver øl, foregik der en stille diskution, om hvad men syntes om den 

enkel øl. Da vi havde været gennem de 5 forskellige øl, Tog vi en hurtig afstemning om 

hvilke en vi syntes var bedst. 

 

Stemmerne fordelte sig på denne måde for de lette øl: 

• JuleGris(K) - Hornbeer  

(9 stemmer) 

• IPA Simcoe & Chinook - Ugly Duck Brewing  

(5 stemmer) 
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• Hoppy ChristmasUgly Duck Brewing  

(1 stemme) 

• Kakerlakpuler - Pladerballe Bryghus 

(0 stemmer) 

• Eskil - Hornbeer 

(0 stemmer) 

Vi valgte at lade være med at tage de 2 øl, som ikke var med, ud af afstemningen.  

 

Herefter en lille kort pause gik vi så i gang med de lidt stærker øl. Her forgik smagningen på 

samme måde. Folk fik smagt og talt om deres oplevelse af øllen.  

 

Mens vi sad og smagte på øllene fik vi også en snak om hvordan lokalafdelingen fungere og 

hvad nogle af medlemmerne gerne så der blev lavet. 

Der var fra flere side et ønske om at der blev fortalt lidt om øllet, og at vi fik besøg af nogle 

bryggeri. 

Samtidigt var der også stemning for at vi engang i mellem fik lavet et arrangement med 

noget mad, evt. i forbindelse med et bryggeri besøg. 

 

Enden vi gik over til afstemningen, for de øl på 6% eller derover, kom vi også ind på det at 

være frivillig på ølfestivallen. Der kom en stærk opfrodring til at folk fik meldt sig, således at 

vi kan stille rigtig mange hænder. 

Samtidigt skal der også igen lyde en opfrodring til at melde ind med ideer til lokalafdelingen, 

samt melde sig hvis men gerne vil hjælpe lidt til med et eller andet. Der er opgaver nok vi 

kan arbejde med. Så kom frisk 

 

Så blev det endelig tid til afstemning mellem de øl på 6% eller derover. Det gav dette 

resultat, i vores lokal afdeling 

• Willemoes Jul 2012 - Vestfyen 

(6 stemmer) 

• Christmas Ale 2012 . Fur Bryghus 

(4 stemmer) 

• Imperial Vanilla Coffee Porter - Ugly Duck Brewing 

(2 stemmer) 

• Grisk - Hornbeer 

(2 stemmer) 

• Hopfest - Ugly Duck Brewing 

(1 stemmer) 

Til sidst kan vi kun endnu en gang sige tak for en god smagning. Og konstatere at deltager 

antallet går den rigtige vej. Vi skulle jo gerne vokse os så store at vi skal ned i det lokale hvor 

der kan være op til 75 mennesker. 

 

Tak for fremmødet til alle og jeg håber vi ses den 21. marts 2013 til vores næste smagning. 
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