
 

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

Denne nyheds mail indeholder:

Februar smagning 2014.
Årets Danske Ølnyhed(er) 2013
DM i blindsmagning 2014.
Referat fra smagning i januar 2014.
Ølfestival 2014

Februar smagningens emne vil blive finalister i Årets
Danske Ølnyhed(er). (Du kan læse mer om valget længer
nede).

Den finder sted den 18. februar 2014 kl. 19.00 i
"Borgernes Hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

Som du nok ved, har Danske Ølentusiaster valgt at kåre
Året Danske Ølnyhed(er) 2013.

I løbet af januar, kan man stemme på de øl, som skal
kæmpe om at blive Årets Danske Ølnyhed(er) 2013 i de 2
forskellige kategorier.

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

Det vil koste 100,- kr. at deltage i smagningen.

Du kan tilmelde og betal for denne smagning her.

 

18. februar Smagning

20. marts Smagning

22.
marts Generalforsamling

22. april Smagning

14. maj Smagning

22-24. maj Ølfestival

14. juni Smagning med
mad

21. august Smagning

23. august Gladsaxedag

6. September Øllets dag

23. september Smagning

22. oktober Årmøde og
smagning

20. november Julefrokost

Med forbehold for
ændringer.

 

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i
afdelingens ølsmagninger.  

 

PREVIEW!

http://typo3.ale.dk/index.php?id=12807
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/f/borgernes-hus:66968663
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=79376e0b11
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://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://beerfestival.dk/
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://typo3.ale.dk/index.php?id=273
http://www.gladsaxe.dk/Default.aspx?ID=25736
http://typo3.ale.dk/index.php?id=999
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.ale.dk/index.php?1097&backPID=22&tt_products=190


Det er sidste mulighed den 14. februar 2014, for at
tilmelde sig smagningen.

Vi håber at ser rigtig mange af jer, til denne finale
smagning.

 

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. 

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. 

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. 

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) 

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. 

Resultatet af afstemningerne, der udpeger Årets danske
Ølnyhed(er) 2013, offentliggøres på Danske Ølentusiasters

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

 

Amager: 
d. 31/01 Besøg hos Kim
Malmer

Ballerup: 
d. 25/01 Tur til Valhal

Bornholm: 
d. 15/02 De 10 Finalister,
Vælg årets ølnyhed(er)
2013l

Frederiksberg: 
d. 10/02 UK ale´s de
bedste

København: 
d. 25/01 Vi følges ad til
FØLS

Rødovre: 
d. 06/02 Besøg på Amager
Bryghus

 

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

mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=6668
http://www.ale.dk/index.php?id=11494
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://kongenslyngby.ale.dk/


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

 

Så er datoen lagt fast og alt på plads, og I indbydes
hermed til DM i Blindsmagning for hold.

Det foregår lørdag den 26. april, kl. 13 til kl. 18 i
gæstelokalet på Albani, i Odense. Det er tæt på centrum,
ca. 15 minutters gang fra banegården.

Man stiller op i hold på tre personer. Hver lokalafdeling
kan stille med et hold, og kun deltagere, der er tilmeldt via
en lokalafdeling kan deltage. Der skal smages på 13 øl og
for hver øl gives tre svarmuligheder. Det hold der har
gættet flest øl rigtigt vinder. I tilfælde af pointlighed er der
sørget for en tie-breaker.

Odense har ikke mulighed for at arrangere efterfølgende
spisning i lokalet, men der er rig mulighed for at tage ud
og spise ølvenligt i Odense. På listen over
udskænkningssteder på http://odense.ale.dk fremgår det
hvilke steder der har spisning.

I år har vi i kongens Lyngby ikke nogle indledende runder.
men sidder du og gerne vil med så skriv en mail til
martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk, så prøver vi at få et
hold afsted.

 

Så kom vi i gang med året 2014, med en god omgang
vinterøl. Det betød også at vi kom igennem det første år
under arbejdsgruppen.

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

http://www.ale.dk/index.php?id=9862
http://odense.ale.dk/
mailto:martin.nygaard.diedrichsen@ale.dk
https://www.facebook.com/DOEKongensLyngby


Og alt i alt kan vi kun sige det, som nogle  af deltagerne
udtrykte det, da de forlod Borgernes hus. "Det var sku' en
god smagning, og i har lært meget i gennem året.".

Hele smagning startede med at medlemmerne mødte op kl.
19:00 i Borgernes hus. 
Da alle var mødt op gik vi igang med smagningen. Her
havde Peter og Jerry Fundet 9 vinter-øl.  
Inde på beretningen fra januar smagningen, kan du se
hvilke øl der var tale om. Ligeledes som du kan læse mere
om smagningen.

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

 

Velkommende til et nyt og spændende år

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 

http://typo3.ale.dk/index.php?id=12810
http://beerfestival.dk/
http://beerfestival.dk/

