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Hej fynske Ølentusiast

I dette Nyhedsbrev kan du læse om:

1. De fynske mesterskaber i Håndbryg 2015

2. Den regionale Ølpris 2015 og Øllets Dag

3. Lidt af hvert

1. De fynske mesterskaber i håndbryg 2015

Som omtalt tidligere i Nyhedsbreve fra regionen, så
afholdes de 4. fynske mesterskaber i håndbryg lørdag 21.
november 2015 kl. 12.00-18.00 i gæstestuen på Albani,
Odense. Arrangementet har sin egen hjemmeside her hvor
du kan læse meget mere om bl.a. tilmelding og
konkurrence. Interessen hos håndbryggerne har været stor
og der er pt. 15 tilmeldte bryg. Der er plads til et enkelt
bryg mere i kategorien "julebryg". Sidste frist for
tilmelding af bryg er 7. november.

Du kan også deltage som tilskuere og være med til at
bedømme øllet. Det koster 125 kr. og for pengene får du
bl.a. smageglas, velkomstøl, sandwich og så naturligvis
adgang til al den gode håndbryg. Der er pt. blot 17 billetter
tilbage. Køb din billet her

En række gode sponsorer har sikret fine præmier til både
bryggere og tilskuere. Se vore sponsorer her

Som altid skal der bruges arbejdsheste til et sådan
arrangement. Har du tid og lyst, så kontakt
regionsformand Michael Gorm på mail:
michael.gorm@ale.dk

2. Den regionale ølpris 2015 og Øllets Dag på Fyn

Den regionale Ølpris 2015 blev som tidligere oplyst tildelt
"Foreningen Fynsk Bryggeri-Samarbejde" - en forening
hvor alle fynske bryggerier er med og som har til formål at
udnytte samarbejde og synergi til fremme af det fynske øl.
Prisen blev lørdag 5. september overrakt til foreningens
formand Jimmy Eriksen som optakt til Øllets Dag i
Odense. Med prisen fulgte 2500 kr. og et diplom. Læs
mere på regionens hjemmeside her.

 

Fynske
håndbrygmesterskaber
21. november

Læs mere om
arrangementet her

Køb din tilskuerbillet her

Foreningen Fynsk
Bryggeri-Samarbejde
modtog årets fynske
regionale ølpris.
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Øllets Dag blev i dén grad fejret rundt omkring på Fyn. I
Faaborg var man både fredag og lørdag til stede ved
Gundestrup Mejeri &  Bryggeri med bod, øl og fødevarer.
I Middelfart havde man et samarbejde med den lokale
Kvickly, som stillede smagsprøver til rådighed. På Østfyn
samarbejdede man med flere indkøbssteder og var på
Bryggeriet Refsvindinge, hvor der traditionen tro var fest
på Øllets Dag. I Odense fyldte Lokalafdelingen den indre
by og skænkede mere end 13.000 smagsprøver ud til de
ølglade odenseanere.

3. Lidt af hvert

Fyn er blevet et sted med et utal af fødevarer- og
ølmarkeder og de fynske lokalafdelinger er at finde mange
steder: Odense Havnefestival, Fynske Fristelser (Faaborg),
Middelaldermarked (Østfyn) Kulinarisk Sydfyn
(Svendborg), Odense Food Festival, Øl på Fynsk i
Kerteminde (Odense & Østfyn), Øl på Slottet (Østfyn) og
mange flere.

Med efterårets kommer falder antallet af markeder også,
men der skal dog her nævnes to kommende begivenheder:
Fionia Beer Festival i Svendborg 6-7 november 2015 og
Jul i den gamle kongeby (Nyborg) 11-13 december. Begge
steder er de lokale ølentusiaster til stede - klar med
smagsprøver og en snak om foreningen. Vi er sikre på at
man kan finde plads til dig, hvis du ønsker at hjælpe til.
Kontakt evt. lokalformanden.

I september-oktober afholder foreningens lokalafdelinger
årsmøder. Her snakker man om tiden der gik og tiden der
kommer og vælger afdelingsledelse. I Faaborg, Odense og
på Østfyn er årsmøderne (vel) overstået. Middelfart
afholder deres årsmøde 13. oktober mens Svendborg har
indkaldt deres medlemmer til 21. oktober. Begge steder
efterfølges årsmødet af en ølsmagning. Husk at det er
gratis at deltage i årsmødet - mens ølsmagningen koster
"det sædvanlige".

Regionens årsmøde afholdes 11. november. Her deltager
den nyvalgte regionsbestyrelse som består af max. 2
medlemmer fra hver af de fynske lokalafdelinger. På
årsmøde godkender man beretning, regnskab og budget.
Det vedtages en arbejdsplan for 2016 ligesom der vælges
regionsformand og -næstformand. I år skal der vælges ny
Regionsformand.

Godt efterår til alle

Højt Skum

Michael Gorm

Regionsformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Grete Holm Nielsen
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Regionsnæstformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

 

 


