
 

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

GODT NYTÅR til jer alle sammen. Som i kan se på hjemmesiden
er årets program ved at være på plads. Der er dog stadigvæk nogle
smagninger som ikke er planlagt så meget endnu, så du kan forsat
komme med dine ideer til hvad vi skal opleve i år.

Denne nyhedsmail indeholder:

Januar smagning.
Årets danske Ølnyhed 2015
Ølfestival 2016.
Frivillige på Ølfestivallen 2016

Skulle du sidde der hjemme med ideer, som du mener vi skal tage
til os i lokalafdeling, så tøv ikke. Du har altid mulighed for at give
dine indput. Skriv om din ide til Formanden, som så bringer det
videre til arbejdsgruppen.

____________________________________________

Januar smagningen er fastsat. Emnet er Blindsmagning / Tip13.

Den finder sted den 27. januar 2016 kl. 19:00 i Telefonfabrikken's
Fællesrum, Telefonvej 8, 2860 Søborg.

Årets første smagning bliver udtagelser til årets DM i
Blindsmagning. I år afholder Lokalafdeling Roskilde DM i
Blindsmagning for hold.

Et hold består af 3 personer, som skal prøve at gætte rigtig på
hvilke øl de drikker, blandt 3 muligheder.

Vi i København Nord vil prøve at gøre det samme!!! Altså afholde
et lille lokalt mesterskab, hvor vi vil finde 13 øl, som deltagerne så
skal prøve at gætte hvad er.

 

27/1 Blindsmagning/Tip13

27/2 Årets danske Ølnyhed
(Regionen)

5/3 DM i Blindsmagning
(Roskilde)

12/3 Generalforsamling
(DØE)

30/3 Forårsøl

20/4 Besøg ude fra

11/5 Smagning

19-21/5 Ølfestival

16/6 Grill-hygge med mad

18/8 Besøg på Taphouse

27/8 Gladsaxedag

3/9 Øllets dag

21/9 Smagning

26/10 Årsmøde

23/11 Jule-hygge med mad

Med forbehold for
ændringer.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

 

PREVIEW!
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I kan skrive på tilmeldingen om i har jeres eget hold i vil stille op
med og om i evt. vil forsætte til finalen i Roskilde hvis i er det
bedste. (Lokalafdelingen betaler for deltagelsen, dog skal i selv
sørge for transport).

Men har du ikke lige et hold, eller ikke vil til finalen så kan du
også være med, så sammensætter vi bare nogle hold ud fra de
tilmeldinger der kommer.

Smagningen koster 100,- kr. at deltage.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 23. januar 2016 for at tilmelde sig
smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til årets første smagning, Hvor vi
skal finde ud af hvem der skal være lokalafdelingens hold til DM i
Blindsmagning den 5/3-2016.

____________________________________________ 

Mere end 1000 øl kandiderer til titlen som Årets danske
Ølnyhed(er) 2015

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 mere end  100 danske bryggerier, en
utrolig udvikling over kun 16 år, og en udfordring for foreningens
medlemmer. 

I skrivende stund er listen over nye øl fra 2015 ved at bliver rettet
til.

…listerne over de mere end 1000 nye danske øl kan ses
på http://www.ale.dk/index.php?id=9862.

Ølnyhederne fordeler sig igen i år i 2 kategorier. øl op til 5,9 %
ABV og øl på 6 % ABV og derover.

Der afholdes to afstemninger ca. fra 15. til 31. januar 2016, 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

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.

Amager: 

Ballerup: 
d. 30/01 Tur til Valhal

Bornholm: 
d. 15/01 Brygger Jan Poul 
d. 26/02 Finaleølsmagning

Frederiksberg: 
d. 18/01 Alkotrappen 
d. 23/01 Frb. Mester i
blindsmagning 
d. 12/02 3 års fødselsdag

København: 
????????

 
Rødovre: 
d. 20/01 Vinterøl smagning

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.
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2016, og vinderne af hver kategori vil blive kåret som Årets
danske Ølnyhed(er).

 

Resultatet af afstemningerne, der udpeger Årets danske
Ølnyhed(er) 2015, offentliggøres på Danske Ølentusiasters
Generalforsamling i Odense.

Husk af vi afholder en smagning for hele regionen den 27/2 med
de 10 finaleøl (hvis vi kan skaffe dem)

____________________________________________ 

 

 

Februar smagningen er fastsat. Årets danske ølnyhed 2015,
finalesmagning

I samarbejde med Region København afholder vi, Lokalafdeling
København Nord, en finale-smagning af Årets danske Ølnyhed
2015.

Vi skal smage på de 10 finalister i Årets danske Ølnyhed 2015,
sammen med de andre øvrige lokalafdelinger i Regionen.

Denne smagning finder sted den 27. februar 2016 kl. 14:00
på Telefonfabrikken's Fællesrum, Telefonvej 8, 2860 Søborg.

Som du nok ved, har Danske Ølentusiaster valgt at kåre Årets
danske Ølnyhed 2015.

I løbet af Januar, kan man stemme på de 10 øl, som skal kæmpe
om at blive Årets danske Ølnyhed 2015 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.

Det koster 100,- kr. at deltage i smagningen.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 20. februar 2016 for at tilmelde sig
smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til denne finale smagning sammen
med alle de andre lokalafdelinger. 
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____________________________________________ 

Tag med til Danmarks største legeland for ølentusiaster.
Ølfestivalen som afholdes af Danske Ølentusiaster er en
vidunderlig oplevelse, der kan smages på så mange øl som dit
ølhjerte begærer. Der snakkes med brygmestre, ølsamlere,
ølentusiaster og andet godt folk.

Tag til fordrag eller bare sæt dig med dit smageglas og nyd en god
øl. Der er noget for enhver.

Billetsalget starter den 1/12 så du kan give en tur der ud i julegave.

Ølfestivalen er bestemt et besøg værd!!

 

BEMÆRK I ØVRIGT AT DER ER SKET FLERE NYE TILTAG
TIL FESTIVALLEN 2016. For mere information læs på
beerfestival.dk.

____________________________________________ 

En anden måde at opleve festivallen på er at være frivillig.

Og hvad kræver det så:

Du er medlem af DØE
Du vælger mindst 2 vagter

Hvad får du så:

Adgang til festivallen i hele den åbnings tid.
Et måltid mad per vagt.
Poletter for de timer du er på vagt.
Sjove oplevelser.
Nye venner.

Altså der er ikke mange dårlige undskyldiger for ikke at komme
og hjælpe til denne dejlige festival.

Du tilmelder dig på ale.nemvagt.dk.

http://beerfestival.dk/
http://ale.nemvagt.dk/


____________________________________________

Velkommende til det nye år, og håber at se rigtig mange til
arrangementerne i 2016.

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

 


