
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Årsmøde og oktober smagning.
Dansk ølmærke 2018.
ØJ-dag smagning, snigpreminere.
Referat fra september smagning.

Vi nærmer os også vores November smagning som er en julemiddag. Her kunne
lidt hjælp godt bruges. send en mail til koebenhavnnord@ale.dk, og meld ind med
hvad du godt kunne tænke dig at hjælpe med.

Som du kan se af kalenderen er vi allerede igang med 2018, det vare ikke længe
så inden vi sætte datoer for hele 2018. 
Skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ide eller jeg vil godt hjælpe,
så skriv til Formanden, som så bringer det videre til arbejdsgruppen.

Årsmødet i Lokalafdelingen København Nord finder sted den 25. oktober kl 18:30
på Telefonfabrikken, møderum, Telefonvej 8, 2860 Søborg.

Dagsorden på dette årsmøde er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Beretning om Lokalafdelingen
4. Indkommede forslag (forslag skal være formanden i hænde 8 dage før, så

det kan sendes ud til medlemmerne)
5. Valg af Lokalafdelingensformand
6. Valg af Lokalafdelingensnæstformand (forslå intet valg, forsætter med

arbejdsgruppe)
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer (forslå intet valg,

forsætter med arbejdsgruppe strukturen)
8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (udgår hvis punkt 6 vedtages med

arbejdsgruppen)
9. Eventuelt

 

Efter selve årsmødet vil vi afholde vores oktober smagning.

 

25/10 Årsmøde / Stilarter

30/11 Julefrokost

10/3-18 DM i
blindsmagning

31/5-2/6-18 Ølfestival

9/6-18 Sommergrill hygge

 

Med forbehold for
ændringer.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

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.

Amager: 
Spørg i lokalafdelingen

Ballerup: 
d. 20/10 Ladager Bryghus 
d. 30/11 Juleølsmagning
med julemad

Bornholm: 

 

PREVIEW!
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Oktober smagningen bliver en smagning af forskellige stilarter.

Kim og Jerry vil finde nogle som er kendetegnende for de forskellige stilarter.

Smagningen koster 100,- kr. at deltage i, mens det er ganske gratis at deltage i
årsmødet. 
(man kan godt nøjes med at deltage i årsmødet).

Vi vil dog gerne vide hvor mange vi skal regne med der kommer.

Så du skal tilmelde dig årsmødet her, hvor du også kan tilmelde dig smagningen. 
(Det er dog kun dem med bopæl i lokalafdelingens område der har stemmeret på
årsmødet).

Sidste tilmelding er den 20/10

Vi håber at se jer alle sammen til årsmødet, så vi kan hører hvad I ønsker
afdelingen skal gøre i fremtiden.

Dansk Ølmærke 2018

Dansk Ølmærke skal snart uddeles for 8. gang.

Formålet med uddeling af Dansk Ølmærke er:

1. At oplyse foreningens medlemmer og andre om

udskænkningssteder/indkøbssteder/webshops, hvor man kan få en ekstraordinær

øloplevelse i området.

2. At give disse udskænkningssteder/ indkøbssteder/webshops en anerkendelse og

opmuntring til at fortsætte og udvide indsatsen for det gode øl.

3. At øge synligheden af Danske Ølentusiaster og de gode udskænkningssteder/

indkøbssteder/webshops i Danmark.

Ølmærkeudvalget har opstillet en række kriterier for uddelingen af Ølmærket:

Overordnet skal der være et godt udvalg af øl, der behandles ordentligt og bliver
serveret og

solgt i et godt miljø.

Udskænkningssteder:

1: Der lægges særligt vægt på følgende, primære, kriterier

• Udskænkningsstedet skal optræde på lokalafdelingens hjemmeside og på

godeoelsteder.dk samt anbefales af lokalafdelingen.

• God bredde i øltyperne og/eller specielle øltyper

• Brew-pub med en rimelig bredde og udskiftning af sortimentet.

• For fadølsanlæg skal hygiejnen være i orden og øllet friskt.

2: Der lægges desuden vægt på følgende, sekundære, kriterier

d. 13/10 Årsmøde  
d. 18/11 Juleølsmagning

København: 
d. 26/10 Årsmøde

Rødovre: 
d. 16/11 Juleølsmagning 
d. 09/12 Julefrokost

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

Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Du har også mulighed for at
følge med på vores facebook
side.

Klik på her og du kommer
ind på siden, hvor du så kan
"syntes godt om" siden, for
at få nyheder og
opdateringer.

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=f82b008e45
http://godeoelsteder.dk/
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/
https://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord/


• Dedikation og tæft for det gode øl.

• Et egentligt og rimeligt opdateret ølkort.

• Personale med ølviden.

• Øl serveret ved den rette temperatur.

• Gæstehaner.

• Udskiftning af øllet f.eks. i forhold til årstiden, lokale nyheder osv.

• Øl serveret i korrekte glas.

• Mad og øl.

• Miljøet.

• Øl events.

Indkøbssteder/webshops:

Der lægges særligt vægt på følgende kriterier:

• Indkøbsstedet skal optræde på lokalafdelingens hjemmeside samt

godeoelsteder.dk og anbefales af lokalafdelingen.

• Mangfoldighed, samt god bredde i øltyper.

• Dedikation og tæft for det gode øl og personale med ølviden.

• Udskiftning af øllet f.eks. i forhold til årstiden, lokale nyheder osv.

• Afholdelse af demo-smagninger

 

Så kender du til et sted som opfylder disse krav så send en mail
til koebenhavnnord@ale.dk, så kikker vi nærmer på det.

Vi har modtaget dette tilbud fra et af vores medlemmer:

Hej til alle jer ØLnydere.

"Hvem kommer først når tørsten er størst  - det gør ......." 

Jeg har aftalt med Bagsværd Vinhandel at vi kan holde 'vores egen' ØJ smagning
med omkring 35 juleøl fordelt på danske og nogle udenlandske Juleøl.
Smageprogrammet er endnu ikke fastlagt. 

Arrangementet kommer til at ligne vores vellykkede 2015 og 2016 arrangement -
så nu er det  en tradition at indlede julen i Bagsværd. 

Prisen er 200,- incl. juleØLsmagning samt Sandwich fra "Fresh Up" i Bagsværd.  

******************************************************************
Hvis du vil med, så svar på denne mail til Beer@dadson.dk 
Du bedes desuden MobilePay'e kr 200,- til 30205170. 
DE FØRSTE 39 SOM INDBETALER  ER MED. 

http://godeoelsteder.dk/
mailto:koebenhavnnord@ale.dk
mailto:Beer@dadson.dk


Husk i beskedfeltet at skrive: 
J-dag2017 + dit navn.

Tilmeldingsfrist er Fredag den 13 oktober 2017.  
Du må gerne invitere gæster med.  
Såfremt du betaler for din gæst, så vil jeg meget gerne have en særskilt betaling.  
Skriv venligst gæstens navn på. 

Vi kan være op til 40 personer i butikken:  
"Hvem kommer først når tørsten er størst  - det gør ......." 

Jeg håber vi ses i Bagsværd 1 november 2017 

Med venlig hilsen 

Jan Iver

Bonus info: 
Bagsværd Vinhandel holder deres officielle ØJ-dag smagning dagen efter. 
På bagsvaerd.dk kan du læse mere om butikken og deres sortiment og deres
arrangementer. 
 Ølentusiasternes ØJ-dag eller ØJ-dag, afholdes 2 november 2016

Endnu en gang havde vi fået Allan til at tage sig af en af vores smagninger.

Således havde han lavet en smagning hvor vi igen var i det tyske

Den 21. september kunne Allan byde op på en kamp mellem øst og vest Og ikke
mindst en kamp mellem Berlin og Bayern.

Der for fik vi hele tiden 2 øl en fra Berlin og en fra Bayern, så kunne vi tage
stilling til hvilke øl vi bedst kunne lide.

Den samlet stilling sluttet med at Bayern vandt 4-1 over Berlin. og i øst-vest
kampen vandt øst tyskland stort

Jeg er sikker på alle gik hjem efter en dejlig dag.

Læs mere om de øl vi smagte her.

Vi se frem til et godt årsmøde, og at du kommer med dine ideer og holdninger.

Højt Skum

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 

https://bagsvaerd.dk/
http://www.ale.dk/index.php?id=18970

