
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Husk smagningen i marts 2013.
Invitation til møde og smagning i april 2013.
Flot DM i Blindsmagning
Fin smagning den 27. februar 2013
Ølfestivalen.
Frivillig på Ølfestivalen.
Generalforsamling.

Du har stadigvæk muligheden for at deltage i marts
smagninger, som er en smagning af Forårets og Påskens
øl.

Vi vil fremskaffe et bredt udvalg af disse øl til denne smagning,
således at du kan vælge den rigtig til din påskefrokost.

Alt hvad du skal gøre er at tilmelde smagning enden den
14/3 2013.

Læs mere om smagningen og tilmeldingen her.

Det vil foregå tirsdag den 17. april 2013 kl. 19.00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Emnet for denne smagning er: Stronzo.

 

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

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=11239
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
http://www.ale.dk/index.php?id=1505
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
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
mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk


Året første besøg af et bryggeri sker denne dag. Og det er
Stronzo der kommet forbi.

Det betyder at Kristian Strunge, vil komme forbi med 8-10
af bryggeriets øl.

Vi vil smage på dem mens Kristian vil fortælle lidt om
dem og bryggeriet.

Prisen for at deltage er blive 190,- kr. som betales ved
tilmeldingen.

Alt hvad du skal gøre for at komme med, er at tilmelde dig
og betale her, inden den 7. april  2013.

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

Vi kan allerede nu se at der er en del der har tillmeldt sig,
så vi glæder os til at se jer alle. 

Der var 7 hold der stillede op til DM i blindsmagning.
Disse Hold var Odense, Holbæk, Roskilde, Rødovre,
Haslev, Næstved og så os fra Kongens Lyngby.

oldet fra Kongens Lyngby bestod af Bitten R. Thomsen ,
Jerry M. Jensen og Lars B. Jespersen (Formand i Region
København), som alle meldte sig til efter vores udtagelse
til januar mødet. 

Da vi var kommet gennem alle 13 øl og det hele var slut,
fik vi at resultatet af det hele. Roskilde vandt igen i år DM
i blindsmagning. 3. pladsen blev delt mellem København,
Odense og Kongens Lyngby. 

På hjemmesiden kan man læse meget mere og se flere
billeder fra DM i Blindsmagning. 

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.

Så hold øje
med: kongenslyngby.ale.dk

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.

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=38798ac71e
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
http://typo3.ale.dk/index.php?id=11524
http://kongenslyngby.ale.dk/
https://www.facebook.com/DOEKongensLyngby


Den 27/2 mødtes 15 af afdelingens medlemmer for at
smage på 10 af de 12 finalister i kampen og "Årets Danske
Ølnyhed". 
Det havde ikke været muligt at skaffe de sidste 2
kadidater, da de er blevet produceret i en begrænset
periode.

De 10 øl, som var fremskaffet blev smagt, og der blev
diskuteret meget om hvilke der var de bedste. 
Ikke alle var enig om hvilke der var den bedste, men sådan
er det jo mad smag og behag.

Aften blev afsluttede med en lille afstemning blandt de 12
finalister. Og den øl under 6% der fik flest stemmer var
Hornbeer's JuleGris(K) og den over 6% var Vestfyen's
Willemoes Jul 2012.

På hjemmesiden kan du læse meget mere om hvordan
stemmerne fordelte sig, samt se flere billeder fra denne
aften.

 

Ølfestival 2013 finder sted i Tap1 i København i dagene
fra den 23. til den 25. maj 2013. Planlægningen er i fuld
gang, udstillerstandene er næsten udsolgt, en god bid af
programmet er på plads og billetsalget er startet.

Vi forbedrer og udvikler de aktiviteter der er blevet en fast
del af Danske Ølentusiasters Ølfestival. Underholdningen
består bl.a. af Flaskedrengene, som var en stor succes i
2012. De dukker op fredag med deres alternative bud på
anvendelse af returemballage; Monrad og Rislund, som for
snart mange år siden proklamerede at 'Øl er Gud',
optræder på scenen lørdag aften; og sammes
musikdirektør i det hedengangne Totalpetroleum, Øivind
Ougaard, stiller torsdag op med Polkageist.

http://typo3.ale.dk/index.php?id=11527


Læg dertil smagsprøver på hundredvis af gode øl fra
snesevis af danske og udenlandske bryggerier.

Åbningstider:

Torsdag 16.00 - 23.00

Fredag 13.00 - 23.00

Lørdag 13.00 - 23.00

For gæster med billetter, der er købt i forsalg, er der
adgang en time tidligere end ovenstående - og i år vil der
oven i købet være rabat på poletter til smagsprøver købt i
forsalg - billetsalget kan findes via www.beerfestival.dk,
hvor du også kan læse om rabatten for medlemmer.

 
Der er mulighed for firma- og gruppearrangementer for
grupper på minimum 20 personer. Henvendelse til Danske
Ølentusiasters Sekretariat.

 
Festivalplakaten er igen i år skabt af Mads Berg, den kan
ses på www.beerfestival.dk. En version i højere opløsning
kan rekvireres hos Danske Ølentusiasters Pressekontakt.

 

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.

http://www.beerfestival.dk/
http://www.beerfestival.dk/
http://www.beerfestival.dk/index.php?id=750


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.

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).

 

Generalforsamlingen bliver afholdt den 16. marts, men
sidste tilmelding til  for en siddeplads - og den efterfølgende
spisning og ølsmagning var den 25. februar 2013.

På det afholdte stormøde i Slagelse den 2/2 2013, blev det
meddelt, at den nuværende landsformand Bo fra
Frederikshavn efter af have ydet en meget stor indsats på
posten stopper i forbindelse med generalforsamlingen i
marts i odense. Det betyder at der skal vælges en ny
formand.  
Det er kommet os for ørene at der bliver kampvalg. Efter
sigende stiller Anne lise knørr fra Aalborg og peter Birch
fra Næstved op til denne post.

Via nedenstående link kan du læse mere om
generalforsamlingen samt se hvem der stiller op til
landsbestyrelsen.

læs mere her.

 

Højt Skum og god St. Practice Day

Bitten Riis Thomsen

 

http://www.ale.dk/index.php?id=11091
http://www.ale.dk/index.php?id=4259

