Fynske Øldage 2005
Det er med stor glæde, at foreningen Danske
Ølentusiaster kan byde velkommen til den første
ølfestival i den by, hvor foreningen oprindeligt
blev stiftet en septemberdag i 1998 - nemlig i
Odense.
Dengang mødtes 22 ølentusiater fra det meste af
landet på Carlsens Kvarter i Odense for at starte
den første samlende ølorganisation i Danmark.
Siden er det kun gået fremad.
Allerede de første år steg medlemstallet voldsomt, og i dag har foreningen mere end 10.000
medlemmer. I årenes løb er der desuden blevet
oprettet lokalafdelinger hele landet, hvor hovedparten af foreningens arrangementer afholdes.
Det er da også med stor hjælp fra de lokale
fynske ølentusiaster, vi kan præsentere den 8.
ølfestival i foreningens historie i Odense 28.–30.
oktober 2005.

Fynske Øldage – ølfestival i Odense 2005
28.-30 oktober 2005
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

I foråret kunne foreningen fejre 5-års festivaljubilæum i København, og de seneste tre år foreningen desuden afholdt ølfestival i provinsen. Det
er blevet til jyske dage i øllets tegn i Århus og i
Kolding, og i 2005 er turen så kommet til byen i
midten af Danmark.
Vi er meget glade for, at de tidligere ølfestivaler
er blevet så godt modtaget, at vi i år kan indbyde
fynboer og andet godtfolk på Fynske Øldage
2005 i Odense Congress Center. Og vi lover, at
der vil være rigtig mange, der vil få en dejlig dag
i øllets stadigt stigende mangfoldige verden.

Åbningstider:
· Fredag den 28. oktober 2005 kl. 16 - 23
· Lørdag den 29. oktober 2005 kl. 12 - 23
· Søndag den 30. oktober 2005 kl. 12 – 18
Yderligere information på www.ale.dk
Al pressekontakt foregår til festivalpressechefen, Fynske Øldage:

Vi har inviteret danske bryggerier og importører
af udenlandsk øl for at kunne give vore gæster
et så stort og varieret udvalg som muligt. Vi kan
da også afsløre, at et par udenlandske bryggere
bl.a. Garreth Oliver fra Brooklyn Brewery i New
York lægger vejen forbi Odense.

Louise Houmøller
Linde Allé 58, 1. th
2720 Vanløse

Festivalens gæster får lejlighed til at smage over
600 forskellige øl – og der vil være adskillige
nyheder, som aldrig har været præsenteret i
Danmark før.

mail: louise.houmoller@ale.dk
Tlf. 5133 9772 (6617 9772)

Vel mødt til Fynske Øldage 2005
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Praktiske Oplysninger
Åbningstider for publikum:
Fynske Øldage 2005 har følgende åbningstider:
· Fredag den 28. oktober 2005 kl. 16 - 23
· Lørdag den 29. oktober 2005 kl. 12 - 23
· Søndag den 30. oktober 2005 kl. 12 - 18
Udskænkning af smagsprøver stopper ved festivalens officielle lukketid.
Entre
Entreen for at komme ind til Fynske Øldage er 75
kroner fredag og lørdag. Søndag kan man komme
ind for en reduceret pris på kun 40 kroner.
Entréen inkluderer adgang til festivalen, det officielle smageglas, en omfattende FestivalGuide med
beskrivelser af alle udstillerne og deres øl samt to
poletter, der kan omsættes til smagsprøver.
Billetsalg
Billetsalget foregår enten via BILLETnet eller i
døren til festivalen.
Man kan vælge blot at købe entrébillet til 75 kroner
(40 kroner søndag) eller entrébillet med 11 poletter
til 175 kroner.
Smagsprøver
Når gæsterne afleverer én polet, udleveres der en
smagsprøve på den øl, man har valgt.
En smagsprøve er normalt på 10 cl., men på
enkelte udvalgte og sjældne øl vil smagsprøverne
være på 5 cl. På den måde får man mulighed for
at smage på flest mulige øl. Kvalitet frem for kvantitet - og ølfestivalen er en oplagt mulighed for at
smage mange øl af rigtig god kvalitet.
Poletter
Poletprisen for gæsterne fastholdes på samme
niveau som tidligere år:
· 1 stk. 12,00 kr.
· 5 stk. 50,00 kr.
· 11 stk. 100,00 kr.
Poletterne købes på Danske Ølentusiasters stand,
hvor man også kan købe merchandise. Man kan
naturligvis bruge Dankort.
Festivalguide
I forbindelse med Fynske Øldage udgiver Danske
Ølentusiaster en omfattende festivalguide med
beskrivelse af samtlige øl på festivalen. Guiden
er først tilgængelig aftenen før festivalen, da den

redaktionelle deadline er lagt senest muligt for at
have så opdaterede data som muligt til rådighed i
guiden.
Hver gæst modtager denne guide, når de kommer
ind til festivalen.
Alkoholpolitik
Nu kan det jo synes selvmodsigende at have en
alkoholpolitik på en ølfestival, men det er slet ikke
tilfældet.
Vi ønsker, at festivalens gæster får en god og
lærerig dag i øllets verden, uden at det ”tager
overhånd.” Derfor vil synligt berusede personer
ikke blive lukket ind på festivalen, ligesom vi forbeholder os ret til at sige: ”pænt tak for i dag,” hvis
nogle af festivalens gæster bliver til gene for andre
gæster eller vores udstillere.
Transport Odense Banegård/Odense Congress Center
I forbindelse med festivalen har vi valgt at indsætte bus imellem Odense Banegård og Odense
Congress Center.
Busserne kører uafbrudt fra en halv time før
åbning til en halv time efter lukketid. De kører
direkte, og vil derfor ikke stoppe imellem Odense
Banegård og Odense Congress Center.
Det er gratis at køre med disse busser.
Flere offentlige bybusser og rutebiler kører desuden forbi Odense Congress Center.
Parkering
Der er over 1.600 parkeringspladser foran Odense
Congress Center, men vi opfordrer alle vores
gæster til at benytte offentlige transportmidler
eller taxa til og fra festivalen. Vi skal jo ikke risikere klip i kørekortet…
Rygepolitik
Efter tidligere års succes og positive tilbage-meldinger er søndag total røgfri.
Cafeteria
Der vil være mulighed for at købe af pølser, sodavand, øl, slik, sandwich m.m. i Odense Congress
Centers cafeteria.
Garderobe
Der vil i åbningstiden være bemandet garderobe
for publikum. Prisen for at benytte den garderoben
er én polet.
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Samaritter
Der vil være uddannede samaritter fra Dansk Røde
Kors til stede i hele festivalens åbningstid i tilfælde
af vabler, hovedpine eller lignende.
Medlemskab af Danske Ølentusiaster
Fynske Øldage 2005 er naturligvis åben for alle,
dog får medlemmer af Danske Ølentusiaster rabat
i form af to ekstra poletter til smagsprøver mod
forevisning af gyldigt medlemskort.
Du kan melde dig ind i foreningen via vores hjemmeside: www.ale.dk. Men du kan naturligvis også
melde dig ind på selve festivalen.
Hvis du er medlem af andre ølforbruger-organisationer i Europa (de skal være medlem af European
Beer Consumers Union, EBCU), kan du mod forevisning af gyldigt medlemskort få rabat i form af to
ekstra poletter til smagsprøver pr. medlemskab.
Frivillige
For at skabe festivalen er over 200 frivillige og
ulønnede medlemmer af Danske Ølentusiaster i
gang hen over weekenden.
Opgaverne dækker:
* Gulvet - løbende rengøring af festivalområdet, så
det hele tiden er rent og pænt”
* Indgang - betjening af gæster, modtagelse af betaling, tælling af indkommende og gående gæster
* Lager - udlevering af øl til standene fra det fælles
lager
* Butik - salg af merchandise, ølglas. bøger mv. fra
foreningen og fra udstillerne
* Poletter - håndtering og afregning af poletter
festivalens betalingsmiddel
* Administration - udstillernes madbilletter, skilte
samt forefaldende arbejde
* Garderobe
* Flyvere - alt forefaldende – et team, der sættes
ind i aktuelle brændpunkter
* Teknik - elektricitet, maskiner, IT med meget
mere
Festivalen ledes af en festivalledelse, der er i sving
det meste af kalenderåret forud for festivalen med
planlægning, kontakt til udstillere og myndigheder
og meget, meget mere.
Samlet set investerer de frivillige – på festivalen
og i dens planlægning – 5-10 mandeårs frivilligt og
ulønnet arbejde - drevet af entusiasmen for godt øl
og fællesskabet omkring det.

Brygger Garrett Oliver fra Brooklyn Brewery i New York vil
være til stede til Fynske Øldage

Udstillerliste:
Advanced Bottling UK Ltd.
Ale-Consult
Amby import & Sale
Baggårdsbryggeriet
BeerFactory
Bryggeriet S.C. Fuglsang
Bryggeriet Vestfyen
Brøckhouse
Carlsberg Danmark
Dansk Mjød
Danske Ølsamlere
Det Belgiske Hus
GS-Service
Hancock Bryggerierne
Heimdal Bryg
Herslev Bryghus
House of Beer
Jysk Ølimport
My Beer
One Pint
Premium Beer Import
Raasted Bryghus
Refsvindinge Bryggeri
Roskilde Øl
Royal Unibrew (tidl. Bryggerigruppen)
Samlerforeningen FORT
Skotsk Import
TheoBrands
Thisted Bryghus
Troldhede Mikrobryggeri
TS Vinnovation
Vintapperiet
Wintercoat
Ølfabrikken
Ølmanden ApS
Ørbæk Bryggeri
Århus Bryghus
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Danske Ølentusiaster
Danske Ølentusiaster er en uafhængig forbrugerorganisation, der siden stiftelsen i 1998 har arbejdet
for udbredelsen af og kendskab til godt kvalitetsøl.
Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper; vi oplyser og skaber debat om
øl; støtter og stimulerer håndbrygning og dansk
bryggekunst; sikrer øl en respektfuld behandling
samt varetager ølforbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems kontakt-udvalg og i
den europæiske ølforbruger-organisation EBCU.
Vi arbejder dermed politisk på både nationalt og
internationalt plan for at sikre gode vilkår for ølforbrugere, -producenter,
-importører og -forhandlere.
Danske Ølentusiaster blev stiftet i september 1998
som den første samlende ølorganisation i Danmark.
Foreningen blev stiftet på Carlsens Kvarter i
Odense af 22 ølentusiaster fra det meste af landet,
og medlemstallet begyndte straks at stige voldsomt
til flere tusinde. Senere er lokal-afdelinger kommet
til over hele landet, hvor hovedparten af foreningens arrangementer afholdes.
Foreningens fundament er begejstrede ølelskere
rundt om i landet, og alle kan blive medlem.
Som medlem modtager du bl.a. Danmarks formentligt flotteste foreningsblad, Ølentusiasten, som
indeholder en overvældende mængde information
om den danske ølverden, der i disse år er inde i en
rivende udvikling. Imellem udsendelser af bladet
kan du modtage nyhedsbreve via e-mail, så du
altid er opdateret om aktuelle øltiltag.
Som medlem får du desuden mulighed for at deltage i medlemsmøder over hele landet. Her afholdes typisk ølsmagninger, foredrag, konkurrencer,
pubcrawls og fællesspisninger.
På landsplan afholder vi desuden store ølfestivaler,
hvor alle landets bryggerier og importører præsenterer stort set alt, hvad der findes af øl på det danske marked. Og ofte lidt til. Flere bryggerier laver
nemlig specialbryg kun til vores festivaler.
Ydermere arrangerer foreningen specielle bryggeribesøg, rejser til udlandet og studieture.
Selv om alle kan blive medlem, er det ikke alle, der
kan vælges til tillidshverv.
Da vi værner meget om vores uafhængighed,

kræver vedtægterne, at en kandidat til en bestyrelsespost eller formandspost i en region eller
lokalafdeling skal være uafhængig af kommercielle
interesser.
Værtshusejere, ansatte på bryggerier eller folk i
importbranchen kan altså ikke vælges til officielle
poster i Danske Ølentusiaster. De er dog stadig
velkomne som menige medlemmer.
Medlemsstatistik for hele foreningen
Antal medlemmer lige nu: 10297
Antal medlemmer for et år siden: 9526
Vækst det seneste år: 8.09%
Medlemssammensætningen lige nu:
Mænd: 83.34%
Kvinder: 16.66%
Personlige medlemmer: 71.62%
Husstandsmedlemmer: 26.17%
Klubmedlemmer: 2.19%
Medlemmer bosat i Danmark: 98.68%

- Statistik pr. 13. oktober 2005
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Europæisk samarbejde og EU-parlamentet
Danske Ølentusiaster er særdeles aktive i den
fælles, europæiske ølforbrugerorganisation.
EBCU (European Beer Consumers Union), hvor
tidl. næstformand for Danske Ølentusiaster, Torben
Steenberg, er næstformand og næststørste organisation efter britiske CAMRA (Campaign for Real
Ale). Set i forhold til indbyggertal er Danske Ølentusiaster klart den største organisation i EU.
Foreningen udfører bl.a. lobbyvirksomhed overfor EU-parlamentet i sager omkring trusler mod
regionale og unikke ølspecialiter, lovgivning mv.
Ansvarlig kontaktperson er Torben Steenberg.
Forbrugerrådet
Danske Ølentusiaster repræsenterer ølforbrugerne
i Danmark i Forbrugerrådet.
Tidligere næstformand Torben Steenberg er
foreningens repræsentant i Forbrugerrådets Rådsforsamling og sidder desuden i Forbrugerrådets
Forretningsudvalg og Forbrugerklagenævnet.
Historien om
Danske Ølentusiaster

I sidste århundrede lukkede bryggerierne i Danmark på stribe, så der kun var omkring ti tilbage.
I dette århundrede har vi åbnet en lang række
små bryggerier med spændende øltyper, så der
nu findes ca. 30 bryggerier i Danmark. For tiden
åbnes et nyt bryggeri hver måned i Danmark.
Danske Ølentusiaster har en stor del af æren for
denne udvikling. Gennem dialog med bryggerier,
interesseorganisationer og forbrugere har vi konstruktivt arbejdet for at flytte markedet fra en monopol-lignende tilstand i 1998 til en mangfoldighed
af spændende øl i et land, der nu besøges af
verdens bedste bryggere, øljournalister og andre,
der vil studere den danske succes.

Ølskribent og forfatter til ‘Gyldendals Ølguide’ Anders
Evald herunder var med til at stifte Danske Ølentusiaster tilbage i 1998. Her smager han på øl til festivalen
i Valby Hallen i maj i år.

Da en håndfuld ølentusiaster i 1998 satte sig
omkring et køkkenbord for at danne en forening til
fremme af godt øl i Danmark, var det for at få et
bedre og bredere udbud af øl.
Dengang havde butikkerne kun en række pilsnere
på hylden, men vi ølentusiaster ville også have
belgiske Trappist-øl, engelske ales og amerikanske
micro-brews. Kun omkring 5 af verdens velkendte
ca. 50 øltyper kunne fås i landet.
Ingen af de tilstedeværende havde drømt om, at vi
blot syv år efter ville have over 10.000 medlemmer,
være den næststørste ølforening i Europa – og den
største regnet i forhold til indbyggertal – og være
værter for den mest alsidige ølfestival i Europa
med næsten 900 forskellige øl til rådighed for de
tørstige ganer.
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