
 

 

Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på
hjemmesiden her.  
 

 

Denne nyheds mail indeholder:

Husk Smagningen i januar 2013
Årets ølnyhed.
Invitation til møde og smagning i februar 2013.
Frivillig på Ølfestivalen.

 

Du har stadigvæk muligheden for at deltage i januar
smagninger. Smagningen finder sted i Borgernes Hus,
Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

 
Til smagningen vil vi komme vidt omkring da vi afholder
en blindsmagning for 3-mands hold.

Det hold der er best i smagningen får mulighed for at være
Kongens Lyngbys hold til DM i Roskilde den 9/2.

 
Har du ikke selv nogle du kender, som du kan lave et hold
med, samler vi hold ud fra dem, der deltager i
smagningen.

 
Alt hvad du skal gøre for at være med til året første
smagning, er at tilmelde dig.

Sidste tilmelding er den 23/1 2013, men der er kun plads
til 25 deltager i lokalet. Så det er om at få dig tilmeldt,
således at pladserne ikke er taget for næsen af dig.

 
Læs mere om smagningen her, og køb din adgang hos
Place2Book.

 
 

29. januar Smagning

27. februar Smagning

16.
marts Generalforsamling

21. marts Smagning

17. april Smagning

14. maj Smagning

23.-25. maj Ølfestival
2013

15. juni Smagning med
mad

29. august Smagning

7. september Øllets dag

25. september Smagning

29. oktober Årsmøde

28. november Smagning

 
Med forbehold for
ændringer

 

 

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i
afdelingens

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=11232
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=814bd889c2
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.ale.dk/index.php?id=1505
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.beerfestival.dk/
http://typo3.ale.dk/index.php?id=999
http://www.ale.dk/index.php?1097&backPID=22&tt_products=190


 

 

De foreløbige lister til afstemningerne om Årets Danske
Ølnyhed 2012 kan nu ses her.

 
2012 har igen sat rekord, med mere end 750 ølnyheder fra
over 100 bryggerier er der nok at vælge imellem.

 
Afstemningernes første runde starter mandag den 14.
januar 2013, og løber frem til den 31. januar 2013. de fem
øl som, i hver kategori, har fået flest stemmer går videre til
anden runde.

Anden runde starter fredag den 1. febuar og løber frem til
torsdag den 28, februar, hvor de endelige Årets Danske
Ølnyhed 2012 bliver valgt.

 
Resultatet offentliggøres på foreningens generalforsamling
i Odense lørdag den 16. marts 2013.

 

 

Det vil foregå tirsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

 
Emnet for denne smagning er: Finale øl i Årets Danske
Ølnyhed.

 
Som nævnt tidligere i denne nyhedsmail, har Danske
Ølentusiaster valgt at kåre Årets Danske Ølnyhed 2012.

I løbet af januar kan man stemme på de 10 øl, som skal
kæmpe om at bliver Årets Danske Ølnyhed 2012 i de 2
forskellige kalorier.

 
Vi vil prøve at fremskaffe de 10 finale øl til denne
smagning, således at du har et godt grundlag for, at give
din stemme i finale afstemningen.

ølsmagninger.  
Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

http://www.ale.dk/index.php?id=9862
http://www.ale.dk/index.php?id=9862
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk


 
Prisen for at deltage er blive 125,- kr. som betales ved
tilmeldingen.

 
Alt hvad du skal gøre for at komme med, er at tilmelde dig
og betale her, inden den 20. februar 2013.

 
Skulle du have spørgsmål til dette arrangement, kan du
kontakte Martin N. Diedrichsen.

 
Vi glæder os til at se dig!!!

 

 

Den 23-25. maj 2013 afholder Danske Ølentusiaster
Ølfestival i TAP1.

 
Du kan være med til at skabe denne fantastiske
begivenhed.

Det er muligt for alle medlemmer at deltage som frivillige
disse dag. 

 
På beerfestival.dk kan du læse meget mere om festivallen
og om det at være frivillig på den.

Vi kan kun herfra sige at det er en rigtig god måde at møde
nye og gamle ølvenner, få smagt en masse god øl samt at
støtte op om foreningen arrangementer.

Samtidigt ved vi allerede nu at formanden mf. vil være at
finde i Ingdgangen under hele Ølfestivallen.

 
Så det er bare om at komme ind på hjemmesiden og få sig
tilmeldt. Så får den en super sjov og god oplevelse.

 
Hvis du mod forventning ikke skulle have tid/lyst til af
være frivillig, så har du som medlem mulighed for at købe
billetter med rabat. det gøres på ale.dk.(kræver man logger
ind).

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=1e2835d0c0
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
http://www.beerfestival.dk/
http://www.beerfestival.dk/
http://www.ale.dk/index.php?id=750
http://www.ale.dk/index.php?id=11091


 

Godt valg og Højt skum

Bitten

 


