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Dette nyhedsbrev indeholder:

1.  Øllets dag på Fyn
2.  Den regionale ølpris til Kold College
3.  Årets danske ølnyhed 2016

 

På øllets dag den 3. september 2016 havde
lokalafdelingerne forskellige aktiviteter som understøttede
Ølentusiasternes formål.

 

I Odense havde man igen i år lavet et rigtigt stort
arrangement fra klokken 11 til 16, hvor der kunne smages
øl fra 16 forskellige bryggerier.

Det var muligt at smage på øl og møde ølentusiaster 7
forskellige steder i byen - dog koncentreret om
Amfiscenen ved Brandts Klædefabrik. Flot arrangement
som gav 4 nye medlemmer.

 

Middelfart samarbejdede igen i år med Kvickly, hvor de
udskænkede smagsprøver af butikkens øl. Det var mindst
et nyt medlem.

 

Svendborg havde som noget nyt en stand på Torvet i
Svendborg, hvor de uddelte smagsprøver på godt øl - det
gav dem hele 7 nye medlemmer hvoraf en var fra
Singapore.

 

Østfyn var igen i år i Kvickly i Nyborg, hvor vi uddelte
smagsprøver på butikkens øl og på Refsvindinge Bryggeri
som igen i år holdt en kæmpe fest på øllets dag. Dagen
gav 8 nye medlemmer.
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Den regionale ølpris 2016

Den regionale ølpris gik for første gang til en
uddannelsesinstitution, Kold College, der gennem
uddannelsen til ølsommelier er med til at udbrede
kendskabet til det gode øl. Uddannelsen er etableret i
samarbejde med Kold College, Udvikling Fyn og de
fynske bryggerier og uddannelsen er på rekordtid blevet et
tilløbsstykke.

 

Prisen blev på øllets dag overrakt Palle Bøgely fra Kold
College på Amfiscenen ved Brandts Klædefabrik af
regionsformand Hans Jørn Knudsen

Se mere på vores hjemmeside:

http://www.ale.dk/index.php?id=534

 

Årets danske ølnyhed 2016

Den 1. oktober startede indstillingen til "Årets danske
ølnyhed" 2016.

Der er 3 kategorier i 2016

0-4,0 %

4,1 - 7%

7,1 og derover

Hvad er dansk Ølnyhed?

Bryggeriet er cvr-registreret i Danmark.
Øllet har været til salg på det danske marked i
indeværende år.
Øl der kun er brygget som testbryg til f.eks.
Ølfestivaler m.m., betegnes ikke som en Ølnyhed.
Øllet skal være brygget i batch på minimum 100 l.
Opskriften på øllet skal være ny eller væsentligt
modificeret, ligesom etiketten og navn skal være ny.

Bryggerierne kan indstille op til 2 øl i hver kategori, disse
skal være indstillet i perioden fra den 1. oktober til den 31.
oktober i indeværende år, med henblik på at listen bliver
offentliggjort på ale.dk senest den 7. november. Dette vil
give foreningen medlemmer mulighed for både at se
hvilke øl der er på listen og at smage på nogle af dem.

Antallet af nye øl skal stadigvæk offentliggøres, men der
bliver ikke udarbejdet en liste over samtlige nyhederne. Vi
beder bryggerierne oplyse hvor mange nye øl de har
produceret i det pågældende år, og derud fra får vi antallet.

Medlemmerne får mulighed for at indstille en kandidat i
hver kategori, indstillingerne foregår via ale.dk, der kan

http://www.ale.dk/index.php?id=534
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indstilles i løbet af december måned i indeværende år.
Indstillingerne vil blive kontrolleret i løbet af den første
uge i det nye år og derefter offentliggjort på ale.dk.

Medlemmerne kan stemme i første runde fra den 15.
januar og måneden ud, bag login.

Som i dag kan medlemmerne stemme i anden runde hele
februar. Der stemmes mellem de tre øl der er højest
placeret i hver af kategorierne fra første runde.

Som noget nyt indføres en ny 4. stemme, hvor Årets
Bedste danske Ølnyhed kåres, kandidaterne til denne pris
er, de 3 øl i hver kategori fra anden runde. Ørets Bedste
danske Ølnyhed kåres af medlemmerne, denne afstemning
løber af stablen samtid med den anden runde i februar.

 

Højt skum

Hans Jørn Knudsen

Formand DØE Region Fyn

 

Grete Holm Nielsen

Næstformand DØE Region Fyn

 

 

 

 

 

 

 


