
 

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

Denne nyhedsmail er årets sidste. Det betyder at vi skal
kikke frem mod 2017. 

Denne nyhedsmail indeholder:

Januar smagning.
Referat fra November/december smagningen.
Ølfestival® 2017.
Årets danske Ølnyhed 2016.
DM i blindsmagning.

Arbejdsgruppen har holdt et møde hvor mange af
smagningerne er lagt fast. Som du kan se til højre har vi
sat dato på alle året arrangementer, dog er smagningerne I
juni og september, oktober og november ikke bekræftet
endnu.

 

Emnerne for de fleste smagninger har vi også fået på
plads. Vi kan dog godt bruge hjælp til at finde på de sidste
detaljer.

Til maj vil vil invitere en gæst udefra til at komme og
fortælle om noget øl. Og til august vil vi tage ud til et øl
sted. Til disse 2 smagninger kunne vi godt tænke som
nogle ideer til hvem det kan være, og hvor vi kan tage hen.

 

Sidst men ikke mindst så kan vi godt bruge hjælp til et par
arrangementer. Vi kan godt bruge nogle der kan hjælpe
med at lave noget mad, brød eller andet spiseligt til vores
juni og November smagninger.

Samtidigt skal vi bruge nogle folk til at hjælpe til
Gladsaxedagen/Øllets dag. Arrangementet denne dag er

 

18/1 Porter/Stout

18/2 Årets ølnyhed(er) 2016

11/3 DM i blindsmagning

23/3 Smag og øl

25/3 Generalforsamling

19/4 Dyre øl

10/5 Besøg ude fra

10/6 Grillhygge

15/8 Ud af huset

26/8 Gladsaxedagen

2/9 Øllets dag

21/9 Smagning

25/10 Årsmøde / Stilarter

30/11 Julefrokost

 

Med forbehold for
ændringer.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i afdelingens

 

PREVIEW!
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ikke helt på plads men 10 mand/kvinder kunne godt
bruges.

 

Skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ideer eller
jeg vil godt hjælpe, så skriv til Formanden, som så bringer
det videre til arbejdsgruppen.

Årets første smagningenbliver en porter/Stout smagning.

Det vil forgå den 18. januar 2017 kl.
19:00 i Telefonfabrikken's Møderum, Telefonvej 8, 2860
Søborg.

I denne mørke tid passer mørkt øl godt. Derfor har vi valgt
at lave en smagning med Porter og stout øl

Kim og Jerry vil finde nogle gode porter og stout, som de
vil præsentere for os.

Prisen for denne smagning er 100,- kr.

Vi kan love at det bliver en mørk aften.

Tilmeldingen og betaling forgår her.

Sidste tilmelding er den 13/1

Den 1. December er som alle ved der julen rigtig
begynder. I år var det også dagen for lokalafdelingens
julefrokost/smagning.

For at det ikke kun skulle blive til øl på dette års sidste
smagning, var der lavet en julebuffet, med flere
hjemmelavede retter. De hjemmelavede retter indholdete
også øl allesammen.

Aften forløb med at deltagerne kom igennem julemaden
og ledsaget af de 10 jule øl som var blevet top 10 hos
Kvickly Allerøds juleølsmagning.

Du kan læse lidt mere og se opskrifterne på hjemmesiden.

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

Amager: 
Spørg lokalafdelingen

Ballerup: 
Spørg lokalafdelingen

Bornholm: 
d. 13/01 Tidligt fynsk forår
smagning

København: 
d. 28/01 Fælles udflugt til
fØLs - Frederikssund ØL
smagning

Rødovre: 
d. 18/01 Ølrejsen til
Bamberg

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 her og du kommer
ind på siden, hvor du så kan
"syntes godt om" siden, for
at få nyheder og
opdateringer.
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Så er billetsalget startet til ølfestival® 2017.

Find både entrébilletter og billetter til Restaurant Højt
Skum på: www.beerfestival.dk

Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret med
udstillere og andet nyttig viden om Ølfestival® 2017

 

Du kan også melde dig som frivillige til Ølfestival® 2017.

Læs meget mere om det at være frivillig på Ølfestival®
2017 på www.beerfestival.dk og følg linket til
tilmeldingen ale.nemvagt.dk/login

Bryggerierne har nu indstillet deres kandidater til denne
hædersbevisning.

De har indstillet

9 øl i kategorien 0 - 4 %

39 øl i kategorien 4,1 – 7,0 %

22 i kategorien over 7,1 %

Alle de indstillede øl kan se på hjemmesiden.

 

I hele december måned kan du, som medlem, indstille
yderligere en kandidat i hver kategori efter login.

Du finder muligheden for at indstille kandidater her!

 

Selve afstemningen I første runde foregår fra og med 16.
januar via ale.dk.  
Dette får i nærmere besked om i en nyhedsmail.

 

Når finalisterne er fundet kommer anden runde, og her vil
vi afholde en smagning af alle øllene. Dette sker den 18/2,
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hvor alle lokalafdelingerne I regionen er inviteret med.

I år vil Lokalafdeling København Nord ligge lokaler til
DM i Blindsmagning. Vi har booket lokaler til den 11/3.

Arrangementet bliver lavet i samarbejde resten af
regionens lokalafdelinger.

 

Planlægningen er ikke komme sålangt endnu, men vi ved
at det bliver hold af 3, som skal repræsenter en
lokalafdeling.

Så sidder du og tænker du gerne vil lave et hold fra
København Nord så skriv til formanden.

 

Vi skal nok også regne med at der skal bruges nogle
mennesker til at få dette arrangement til at løbe af stablen,
derfor må du meget gerne melde dig til formanden om at
du vil hjælpe til

 

Mere information kommer snart.

Du og din familie ønskes en glædelig jul og et god tnytår.

Vi håber på at LIGE netop du vil komme til vores
smagninger I 2017.

Højt Skum

Formand 
Bitten Riis Thomsen

 


