PREVIEW!

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

19. januar Smagning
24. februar Smagning
17. marts Smagning
21. april Smagning

Denne nyhedsmail indeholder:
Hjemmeside.
Januar smagning.
Årets danske Ølnyhed.
Februar smagning.

27. maj Smagning
27. juni Sommerhygge
27. august Smagning
5. september Ølletsdag
29. september Smagning
21. oktober Årsmøde
26. november Julefrokost
Med forbehold for
ændringer.

For tiden arbejdes der på en opdatering af ale.dk med skift til
nyeste stabile version af systemet bag siden.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Arbejdet er forsinket af nogle fejl, og tidsplanen er derfor
ikke så sikker, som man ønsker det.
Skiftet vel betyde at redigerings muligheder og udsendelse af
mails m.m. vil blive lukket for i kortere tidrum. Altså vejen
ind bag hjemmesiden.
Det gør at vi kan få perioder hvor vi ikke kan sende mail ud
til jer, samt opdatere hjemmeside.
På grund af forsinkelserne er det ikke helt muligt at side
præcist hvornår denne lukning vil finde sted, men det vil
formodentlig blive omkring den 2.-13. februar.
Der vil løbende komme orienteringer om såvel dette som
andre ændringer på ale.dk i løbet af de kommende måneder.

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.

Mere end 1000 øl kandiderer til titlen som Årets danske
Ølnyhed(er) 2014
Da Danske Ølentusiaster i begyndelsen af år 2000 første gang
stemte om Årets danske Ølnyhed (1999) var der 17
kandidater at vælge imellem. Tilsyneladende fra 9 bryggerier,
men da flere af dem var underlagt det nuværende Carlsberg
og Royal Unibrew var der reelt kun 5 bryggerier.
Dette års afstemning, den sekstende i rækken, byder på mere
end 1000 danske ølnyheder fra 113 danske bryggerier, en
utrolig udvikling over kun 16 år, og en udfordring for
foreningens medlemmer. Dem er der til gengæld hele 9000 af
i 2015, i 2000 var ’kun’ 500 medlemmer af foreningen, som
da drømte om 1000, ikke ølnyheder, men medlemmer.
I skrivende stund er der registreret 1055 ølnyheder fra 113
danske bryggerier i løbet af 2014 - et imponerende antal, som
nærmer sig 3 danske ølnyheder hver eneste dag året igennem
– og hele 13 nye bryggerier har sendt øl på markedet i 2014.
Ølnyhederne fordeler sig med 452 ølnyheder fra 94
bryggerier på op til 5,9 % ABV og 577 ølnyheder på 6 %
ABV og derover fra 94 bryggerier. – (samt 26 øl hvor
procenten endnu ikke er oplyst!). Gennemsnittet i kategorien
op til 5,9 % er 4,9 %, og gennemsnittet i kategorien på 6 %
og derover er 8,1 % - hvilket giver et samlet gennemsnit på
lige under 6,7 %
Der afholdes to afstemninger fra 19. til 31. januar 2015, én
for hver kategori De fem øl der får det højeste antal stemmer i
hver kategori går videre til to afstemninger der løber i februar
måned 2015, og vinderne af hver kategori vil blive kåret som
Årets danske Ølnyhed(er).
Med så mange nye øl, synes valget af Årets danske
Ølnyhed(er) at være en næsten uoverkommelig opgave, men
med 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.

Amager:
d. 02/02 Amagermesterskab
i ølgenkendelse
Ballerup:
d. 31/01 Lørdagstur til
Valhal
Bornholm:
d. 16/01 Belgisk
Ølsmagning
d. 27/02 Finaleølsmagning
Frederiksberg:
d. 12/01 Sort og gult
d. 23/01 Nøgne Ø
d. 12/02 2 årsfødselsdag
med Torben Matthews
København:
d. 31/01 Udflugt til fØLs
Rødovre:
d. 16/01 Særlige belgiske øl

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

Resultatet af afstemningerne, der udpeger Årets danske
Ølnyhed(er) 2014, offentliggøres på Danske Ølentusiasters
Generalforsamling i Odense den 21. marts 2015
…listerne over de mere end 1000 nye danske øl kan ses på
http://www.ale.dk/index.php?id=9862

Februar smagningen er fastsat, til at vi vil smage på finale
øllene i Årets danske Ølnyhed.
Den finder sted den 24. februar 2015 kl. 18:30 i "Borgernes
hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.
Som du nok ved, har Danske Ølentusiaster valgt at kåre Årets
danske Ølnyhed 2014.
I løbet af Januar, kan man stemme på de 10 øl, som skal
kæmpe om at blive Årets danske Ølnyhed 2014 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 afgive din stemme i
finale afstemningen.
Smagningen laves i samarbejde med resten af Regionen, det
betyder også at de første tilmeldinger er kommet. og der er
kun 75 pladser.
Det koster 100,- kr. at deltage i smagningen.
Tilmeldingen og betaling forgår her.
Det er sidste mulighed den 19. februar 2015 for at tilmelde
sig smagningen.
Vi håber at se jer alle sammen til denne finale smagning
sammen med os.

Vel kommende til det nye år.
Husk at komme med ideer til smagningerne ellers bliver de
ikke til noget.
Højt Skum
Bitten Riis Thomsen

