
Dansk hold 
.

Svenske gæster - 1 
.

Svenske gæster - 2 
- Ordförende for Malte i midten. 
.

Øl-
landskamp
Danmark-
Sverige
17-9 hos
Banksia
 

Danmark vandt – men
der er plads til
forbedringer

 

Vi blev på vores
ud�ugt til Malmø
enige med vores
søsterforening Malte
om at vi burde mødes
til en ølsmagning
henover Sundet, og
den løb af stablen
lørdag d. 17.
september i
København. Banksia
var så venlig at lægge
lokale til, og havde
stået for indkøb. Der
blev 2 hold fra Sverige
og 3 hold fra
Danmark.

 

Der var tale om
blindsmagning af 10
øl hvor man skal
gætte hvilken øl der er
tale om. Man får
valget mellem tre øl,

Øllene
1. Omnipollo. Perikles

Gættet af: Alle hold

 

2. Dugges, Avenyn Ale:

Gættet af: Hold 4

 

3. Brekeriet, Vanilj

Gættet af: Hold 1, 3, 4 og
5

 

4. Omnipollo, Leon

Gættet af: Hold 3

 

5. Beerbliotek, Barley
Wine

Gættet af: Hold 1, 4 og 5

 

Efter første halvleg førte
hold 4 med 4 rigtige.

Hold 1, 3 .og 5 havde 3
rigtige.

Hold 2 havde 1 rigtig.

 

6. Thisted Bryghus, Beer
Geek/Limfjordsporter

Ingen havde gættet den
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Vinderholdet.. 
.

Nr. 2 - holdet 

Foto : Lars B. Jepsersen 

Klik på billederne for forstørrelse.

som alle er i samme
kategori og har
næsten samme
alkoholprocent. 

 

Regionsformand /
bestyrelsesmedlem
Lars B. Jespersen
havde udfærdiget
tips-sedlen.

 

Svenske øl

 

Først kom fem
svenske øl. 

 

To danske hold kom
ind som hhv. nr. 1 og
2 (..)

 

Danske øl

 

Så kom vi til fem
danske øl. Vi mente at
vi havde en fordel, for
vi kendte så godt som
alle bryggerier. Men
alligevel havde Lars
udvalgt de 15
valgmuligheder så
godt at vi kun kendte
ganske få.

 

Der blev svedt og
summet endnu en
gang, og så kom
resultatet. Et af de
danske hold havde 1
rigtig ud af de 5 (øl
nr.10). De øvrige �re
hold havde 0 – nul –
rigtige. Puha, det var
ikke godt.

 

Finale

 

7. Hornbeer, Fundamental
Blackhorn

Ingen havde gættet den

 

8. Amager Bryghus, Linda

Ingen havde gættet den

 

9. To Øl, Gose to
Hollywood

Ingen havde gættet den

 

10. Beer Here, Forrest
Walker

Hold 3 havde gættet den.

 

Efter 2. halvleg havde hold
nr. 3 og 4 hver gættet 4
rigtige. 

Øvrige hold havde kun
gættet rigtige øl i 1.
halvleg.

 

Da hold 3 og 4 havde lige
mange rigtige blev der
smagt en "dark horse". De
2 hold skulle så hver
gætte

 

- hvilket land øllen kom
fra

- øltypen

- bryggeri

- øllens navn

- alkoholprocent

 

Hold 3 gættede på 

Belgien

Belgian Strong Ale dark

Het Anker

Gouden Carolus, Cuvee
van der Kaizer

10,5%
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To af de danske hold
havde nu 4 rigtige ud
af de 10 smagte øl. Så
der måtte en ekstra øl
til at �nde vinderen.
Hvert hold skulle
gætte land, øltype,
bryggeri, navn og
alkoholprocent på
den øl der blev
serveret. Begge
gættede på en belgisk
strong ale omkring
10%, det ene hold fra
Belgien, det andet fra
Danmark. Svaret var
en ESB / Barley wine –
Samuel Smith
Yorkshire Stingo på
8%. 

 

Svarene var så langt
fra det rigtige at Lars
valgte at afgøre
kampen med det
ultimative våben – et
ra�ebæger. Så
vinderne blev Brian
Wæver, Kirsten
Mogensen og Lars
Rasmussen.

 

Vi havde alle en
fornøjelig eftermiddag
og de �este fortsatte
med en middag og et
par glas godt øl i
baren hos Banksia. Vi
aftalte med Sällskapet
Malte at mødes igen
næste år i Malmø til
en ny landskamp. Fra
DØE satser vi
naturligvis på at et
dansk hold vinder,
men vi håber sandelig
også at alle hold kan
få et bedre resultat.

/10-10-2016

 

 

Hold 4 gættede på

Danmark

Belgisk Strong Ale

Willemoes

Belgisk Strong Ale

10%

 

Den rigtige øl var

England

ESB / Barley Wine

Samuel Smith

Yorkshire Stingo

8%
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