PREVIEW!

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

20. marts Smagning
22.
marts Generalforsamling
22. april Smagning
14. maj Smagning

Denne nyheds mail indeholder:
Marts smagning 2014.
Årets Danske Ølnyhed(er) 2013
Referat fra smagning i Februar 2014.
Generalforsamling 2014
Ølfestival 2014

22-24. maj Ølfestival
14. juni Smagning med
mad
21. august Smagning
23. august Gladsaxedag
6. September Øllets dag

Marts smagningens emne vil blive Amerikanske
Mikrobryg.
Den finder sted den 20. Marts 2014 kl. 19.00 i "Borgernes
Hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Vi vil prøve at skaffe nogle forskellige Amerikanske
Mikrobryg, som vi vil smage på. Det kan være der er
nogle øl imellem som du ikke kendte.

23. september Smagning
22. oktober Årmøde og
smagning
20. november Julefrokost
Med forbehold for
ændringer.

Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.
Du kan tilmelde og betal for denne smagning her.
Det er sidste mulighed den 16. marts 2014, for at tilmelde
sig smagningen.
Vi håber at ser rigtig mange af jer, til denne finale
smagning.

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i
afdelingens ølsmagninger.
Har du ikke et selv, så giv

besked til formanden, som
du kan låne et af.
MERE END 800 NYE DANSKE ØL I 2013
Mere end 800 øl kandiderer til titlen som Årets danske
Ølnyhed(er) 2013.
Der er optimisme i bryggeribranchen, og det har bl.a. givet
sig udslag i et rekordstort antal danske ølnyheder i 2013. I
skrivende stund er der registreret 832 ølnyheder fra 109
danske bryggerier i løbet af 2013 - et imponerende antal,
og mere end 2 danske ølnyheder hver eneste dag året
igennem.

Amager:
d. 20/03 Øl og Mad
d. 24/03 The Sjamrock Inn
Ballerup:
d. 26/03 Mad og Øl

For femtende år i træk vælger medlemmerne af Danske
Ølentusiaster gennem en afstemning på ale.dk Årets
danske Ølnyhed(er) - delt op i to kategorier: op til 5,9 %
og 6 % og over.

Bornholm:
d. 07/03 Engelsk
ølsmagning

Ølnyhederne fordeler sig med 334 ølnyheder fra 90
bryggerier på op til 5,9 % ABV og 489 ølnyheder på 6 %
ABV og derover fra 80 bryggerier.

Frederiksberg:
d. 10/03 Grauballe brughus

Der afholdes to afstemninger fra 15. til 31. januar 2014, én
for hver kategori De fem øl der får det højeste antal
stemmer i hver kategori går videre til to afstemninger der
løber hele februar måned 2014, og vinderne af hver
kategori vil blive kåret som Årets danske Ølnyhed(er)

København:
d. 24/03 Irsk ølsmagning
Rødovre:
d. 13/03 Fynske øl

Gennemsnittet i kategorien op til 5,9 % er 5,0 %, og
gennemsnittet i kategorien på 6 % og derover er 8,5 % hvilket giver et samlet gennemsnit på lige over 7 %.
Med så mange nye øl, synes valget af Årets danske
Ølnyhed(er) at være en næsten uoverkommelig opgave,
men med godt 9.000 medlemmer fordelt over hele landet
er alle øl uden tvivl blevet smagt og vurderet af så mange
at ingen øl risikerer at blive overset. Og de fem øl fra hver
kategori der slipper gennem nåleøjet til de endelige
afstemninger vil uden tvivl være de der har gjort størst
indtryk. Disse ti bliver i februar smagt og bedømt af
foreningens medlemmer ved utallige medlemsmøder
landet over.

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: kongenslyngby.ale.dk

Resultatet af først afstemning, blev som følgende:
Øl i kategorien op til5,9% ABV
Amarillo & Citra IPS - Ugly Duck Brewing Co.
Det gule akvarium - Humleland
Miami Vice - Ugly Duck Brewing Co.
Ras (Grisk Light) - Hornbeer
Spionen Undercover IPA - Syndikatet
Øl i kategorien 6% ABV og over

Du har også mulighed for
at følge med på vores
facebook side. Klik på
logo her under og du
kommer ind på siden hvor
du så kan "syntes godt om"
siden for at få nyheder og
opdateringer.

Frederik III Imperial Stout - Frederiksodde
Håndbrygger....
Frederiks Jul - Indslev Bryggeri
Putin - Ugly Duck Brewing Co.
Viking Chili Stout - Hornbeer
Willemoes Jul 2013 - Bryggeriet Vestfyn
Udpegningen af Årets danske Ølnyhed(er) 2013,
offentliggøres på Danske Ølentusiasters
Generalforsamling i Odense den 22. marts 2014
...listerne over de mere end 800 nye danske øl kan ses på
http://www.ale.dk/index.php?id=9862, hvor du også finde
afstemningen.

Som nævnt tidligere i denne nyhedsmail, så er det tid til
finale runden af Årets Danske Ølnyhed(er) 2013.
For at kunne tage rigtig stilling til de 10 finalister, havde vi
i lokalafdelingen valgt at lave en smagning af dem alle.
Efter lidt kamp lykkes det os at skaffe alle 10 slags øl.
Der var hele 14 medlemmer der havde valgt at deltage i
denne smagning, som forgik i Borgernes Hus.
De smagte sig gennem de 10 gode øl, og dannede dermed
baggrund for at vælge lige netop deres favorit som de så
kunne går hjem og stemme på.
Inde på beretningen fra februar smagningen, kan du se
hvilke øl der var tale om, samt hvordan valget var endt,
hvis det var de 14 der skulle have afgjort øl valget alene.
Ligeledes som du kan læse mere om smagningen og se
flere billeder i beretningen fra smagningen.

Generalforsamlingen afholdes som sidste år på Dalum
Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. I år
foregår det den 22. marts.
Region Fyn er atter vært ved dette årligt tilbagevendende
arrangement.
Den fynske ølsmagning afholdes i tidsrummet kl. 11.00 12.45 i idrætshallen, hvor man også indskrives til
generalforsamlingen.
Region Fyn oplyser, at de fleste fynske
bryggerier/bryghuse har meldt deres ankomst.
Prisen for poletter til Den fynske Ølsmagning er som altid
50,- kr. for 6 poletter. og 10,- kr. for en enkel. Der bliver
udleverede smageglas til Generalforsamlingen som også
kan bruges til Den fynske Ølsmigning. Deltagelse i denne
ølsmagning kræver ikke tilmelding for ud.
Registrering til generalforsamlingen sker også i
idrætshallen og starter kl. 11.00. Husk Medlemskort
Ved registreringen udleveres et smageglas, samt materiale
til Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes i den nye festsal og starter
præcist kl 13.00 med forventet afslutning kl 18.00.
Midtvejs i generalforsamlingen holdes en pause, hvor der
servers kaffe og øl.
Efter Generalforsamlingen vil der være spisning, efterfulgt
af en spændende øl smagning.
Deltagelse i spisning og ølsmagning kræver tilmelding,
som skal ske på ale.dk senest den 1. marts 2014.
Der er delvis egenbetaling på 50,- kr. for deltagelse i
ølsmagningen.

Læs meget mere på ale.dk
Region København vil sammen med resten af sjælland
lave noget bus transport der over.

Tag med til Danmarks største legeland for ølentusiaster.
Ølfestivalen som afholdes af Danske Ølentusiaster er en
vidunderlig oplevelse, der kan smages på så mange øl som
dit ølhjerte begærer. Der snakkes med brygmestre,
ølsamlere, ølentusiaster og andet godt folk.
Tag til fordrag, gå en tur ved Carlsberg elefanterne eller
bare sæt dig med dit smageglas og nyd en god øl. Der er
noget for enhver. Det er sidste gang Ølfestivalen bliver
afholdt i de historiske tapperihaller hos Carlsberg. Så vil
du opleve den helt specielle atmosfære der er omkring
tapperihallerne, så er det nu du skal købe billet eller melde
dig som frivillig.
Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!
For mere information læs på beerfestival.dk

April smagningen Bliver en af det helt store. Derfor
kommer allerede nu lidt op denne smagning.
Vi skal til denne smagning have et fordrag af Carsten
Berthesen
Den finder sted den 22. April 2014 kl. 19.00 i "Borgernes
Hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Fordraget vil handle om: Ølrejsen i Mellemeuropa

Øl er sandelig kulturhistorie. Følg med på en spændende
færd i ord og billeder gennem Europas dramatiske
Ølhistorie. Undervejs er der selvfølgelig smagsprøver på
det bedste af det bedste.
Foredraget bygger på bogen: Ølrejsen – en rejse i øl og
kultur – og ølkultur
Bogen udkom i fire oplag fra 2003-2008 og er revideret i
2010. Udkommer i ny udgave i 2011 på Gyldendal.
”… man kommer som læser på en ufattelig rig og
velresearchet tur med Carsten Berthelsen som beleven,
belæst og moderat kulturkritisk flanerende guide. (…) Den
gode rejseleder kender ikke alene sin europæiske
kulturhistorie så godt som sin egen ølsmag, han svømmer
også formelig over af begavede observationer. (…) Man
bliver fuld - af viden…” Henrik Palle, Politiken
”Berthelsen skriver levende og underholdende og indvier
os i lige så høj grad i historisk-kulturelle forhold (…), som
han svælger i skummende bryg…” Berlingske Tidende
”I det hele taget er Ølrejsen en vidunderlig bog. Ikke blot
fordi emnet er så vigtigt, men også fordi Carsten
Berthelsen skriver om noget, han elsker med
skumsprøjtende kraft. Facts, historie, anekdoter, hele
pivetøjet får vi foræret, og med sin begejstring, viden og
fortælleglæde bringer han mundvandet frem.” M!
”… Fuld af anekdoter og europæisk kulturhistorie,
underholdende og inspirerende…” Anders Evald,
Gyldendals Ølguide
”En herlig rejsebog... der er tale om den perfekte gave til
enhver elsker af det gode øl.” Ingeniøren
”En mageløst velskrevet og gennemarbejdet bog. En
hyggelig bog. Måske endda en nyttig bog... Ølrejsen er
nærmest en vegetativ tilstand.” Flensborg Avis.
Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.
Du kan tilmelde og betal for denne smagning her.
Det er sidste mulighed den 18. april 2014, for at tilmelde
sig smagningen.
Vi håber at ser rigtig mange af jer, til denne finale
smagning.
Godt valg (ølvalg) til jer alle !!!
Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

