Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster

Odense den 15. marts 2008

Kolding blev Årets Lokalafdeling 2007
Blandt Danske Ølentusiasters 54 lokalafdelinger er der hvert år en venskabelig kappestrid om at
blive Årets Lokalafdeling. Efter indstillinger fra foreningens 11 regioner udpeger Landsbestyrelsen
en lokalafdeling der i løbet af året har udmærket sig ved gode og varierede tiltag og arrangementer
til gavn for udbredelsen af kendskabet til øllets verden.
Årets Lokalafdeling 2007 blev Kolding, og det er der adskillige gode grunde til. Lokalafdelingen i
Kolding har, som mange andre af foreningens lokalafdelinger, i årets løb stået for en række
arrangementer for såvel medlemmer som ganske ’almindelige’ ølnydere, men har desuden forstået
at inddrage hele byen i begejstringen for det gode øl.
Specielt i forbindelse med Øllets Dag, den første lørdag i september, imponerede lokalafdelingen i
Kolding ved, gennem et samarbejde med byens handelsstandsforening, at sætte hele Kolding i
øllets tegn – et par eksempler:
• der var ølsmagninger i byens strøggader, vinforretninger, dagligvarebutikker,
herreekviperings-forretninger! m.fl.
• der var ølrelaterede udstillinger på biblioteket og i kulturhuset.
• der var ølmenuer på adskillige restauranter
• der var tilbud på øl, ølglas, ølbøger, ølspil m.m. i byens forretninger
• der blev husstandsomdelt en ”Øllets Dag Avis” i 48.000 eksemplarer
...og byen bakkede op ved at afholde en ’Oktoberfest’ over 5 dage i tilknytning til Øllets Dag
Øllets Dag er kun den årlige kulmination på lokalafdelingens arbejde. Året rundt står
lokalafdelingen for en række arrangementer og initiativer der i den grad sætter Øllet på Koldingkortet og Kolding på Ølkortet, og hvor såvel de kulinariske som de historiske og
håndværksmæssige aspekter af det gode øl bliver tilgodeset.
Alt dette kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre uden en udstrakt velvilje fra byens side, men denne
velvilje er i høj grad noget man gør sig fortjent til, og det har lokalafdelingen i Kolding om nogen
formået.
Prisen for den ærefulde titel blev overrakt Lokalformand Claus Mortensen og Lokalnæstformand
Søren Hjortbøl på Danske Ølentusiasters Generalforsamling i Odense lørdag den 15. marts.
Foruden en vandrepokal fulgte der 10.000 kr. med, som lokalafdelingen kan bruge til
medlemsaktiviteter.

D a n s k e

Ø l e n t u s i a s t e r

Kirkeskovvej 1 • 4660 Store Heddinge • sekretariat@ale.dk
Internet: http://ale.dk

Yderligere oplysninger:
Marttin Stuart Nielsen, Pressechef, Danske Ølentusiaster, Telefon: 28 80 80 10
Anne-Mette Meyer Pedersen, Landsformand, Danske Ølentusiaster, Telefon: 61 30 17 62
og på http://ale.dk

Årets Lokalafdeling
...er udnævnt siden 2005. Tidligere har følgende haft æren:
Lokalafdeling Roskilde – Årets Lokalafdeling 2005
Lokalafdeling Odense – Årets Lokalafdeling 2006

Baggrundsinformation om Lokalafdeling Kolding:
Lokalafdeling Kolding har over 400 medlemmer, der kan deltage i et meget varieret udbud af
arrangementer i form af ølsmagninger, ølrelaterede udflugter, bryggeribesøg m.m.
Lokalafdelingen bliver ledet af en meget aktiv 6-mands bestyrelse. Yderligere oplysninger kan
findes på lokalafdelingens meget omfattende hjemmeside http://kolding.ale.dk – eller ved
henvendelse til Lokalformanden:
Claus Mortensen
Bellahøjparken 52, Postboks 126
6000 Kolding
Tlf.: 40 45 90 28
E-mail: claus.mortensen@ale.dk

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har over 10.000 medlemmer fordelt på 54 lokalafdelinger over hele landet. Vi arbejder
for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og
stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager
forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om
øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.
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