
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Februar smagning. Regionens finale smagning 
Årets danske Ølnyhed.
Hjemmeside.
Referat fra Januar smagningen

I samarbejde med de øvrige lokalafdelinger i Region
København og Regionen skal vi smage på de 10 finalister i
Årets danske Ølnyhed. Denne smagning bliver afholdt i
Lokalafdeling København Nords lokaler.

Dette gør det ud for Lokalafdeling København Nords februar
smagning.

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.

 

24. februar Smagning

17. marts Smagning

21. april Smagning

19. maj Smagning

27. juni Sommerhygge

27. august Smagning

5. september Ølletsdag

29. september Smagning

21. oktober Årsmøde

26. november Julefrokost

Med forbehold for
ændringer.

(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

 

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.

 

 

PREVIEW!
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mailto:bitten.riis.thomsen@ale.dk


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.

 

SÅ ER AFSTEMNINGEN IGANG.

Husk du også kan give dit besyn med på hvilke øl der skal
være med i finale runden. 
klik ind på Ale.dk og afgiv din stemme. 

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.

 

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

Amager: 
d. 02/02 Amagermesterskab
i ølgenkendelse 
d. 25/03 En aften med
Carsten Bertelsen

Ballerup: 
d. 31/01 Lørdagstur til
Valhal

Bornholm: 
d. 27/02 Finaleølsmagning 
d. 14/03 Besøg i Carlsbergs
hellige haller

Frederiksberg: 
d. 12/02 2-årsfødselsdag
med Torben Matthews 
d. 01/02 Håndbryg - lær at
brygge dit eget øl 
d. 16/03 Påskeøl & spisning

København: 
d. 31/01 Udflugt til fØLs

Rødovre: 
Se lokalafdelingens
hjemmeside

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.

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=59f622d5b6
http://www.ale.dk/index.php?id=9865
http://www.ale.dk/index.php?id=251
http://www.ale.dk/index.php?id=93
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=11494
http://www.ale.dk/index.php?id=291
http://www.ale.dk/index.php?id=379
http://koebenhavnnord.ale.dk/


tvivl være de der har gjort størst indtryk. Disse ti bliver i
februar smagt og bedømt af foreningens medlemmer ved
utallige medlemsmøder landet over.

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 

Som nævnt tidligere arbejdes der for tiden på en opdatering af
ale.dk med skift til nyeste stabile version af systemet bag
siden.

Arbejdet er forsinket af nogle fejl, og tidsplanen er derfor
ikke så sikker, som man ønsker det.

Men sådan ser planen ud lige nu:

Skiftet til nyeste stabile version af Typo3 er udsat til tidligst i
begyndelsen af februar.

Opdateringen af ale.dk er en 'tretrinsraket':

Første trin er opdateringen til nyeste stabile version af Typo3.
Det vil være det trins der syner af mindst, men samtidigt det
trin hvor mest kan gå galt, da det er Typo3 der styrer vores
medlemsdatabase, opkrævning af kontingent, afstemninger
om Årets danske Ølnyhed, udsendelse af medlemsmails,
adgang til lukkede sider, filer m.m. 
Vi vil derfor være helt sikre på at den nye version er på plads
hvad alle disse funktioner angår før vi skifter.

Det næste trin er et redesign af ale.dk. Dette er en mindre
operation end opdateringen af Typo3, men en meget mere
synlig ændring. Også her er der ting der kan gå glat, men de
vil ikke være fatale som evt. fejl i opdateringen af Typo3.
Redesignet forudsætter at opdateringen af Typo3 er på plads,
og vil derfor først komme på plads efter første trin.

Tredie og sidste trin er nye funktioner på ale.dk. også her har
vi lyttet og lytter stadig, til de brugerønsker der er kommet.

http://www.ale.dk/index.php?id=9862
http://typo3.ale.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=30741&md5=58d1a6b8c7effad8243ea76205248fd81557c045&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://typo3.ale.dk/index.php?id=1&no_cache=1
http://typo3.ale.dk/index.php?id=1&no_cache=1
http://typo3.ale.dk/index.php?id=1&no_cache=1
http://typo3.ale.dk/index.php?id=1&no_cache=1
http://www.facebook.com/DOEkoebenhavnNord


De nye funktioner vil komme drypvis når først de 2 andre trin
er på plads, og i det omfang der er hensigtsmæssigt og
praktisk muligt.

Der vil løbende komme orienteringer om såvel dette som
andre ændringer på ale.dk i løbet af de kommende måneder.

 

Mandag den 19. januar 2015 var det tid til Lokalafdeling
København Nord første smagning i det nye år. Det var en
aften med ny nordisk øl som tema.

Nordisk Øl skal smage af Nordisk natur, så enkel er konceptet
omkring Ny Nordisk Øl. 

22 medlemmer var mødt op for at smage på de øl Kim havde
valgt ud til denne aften. Det blev til hel 9 øl som vi skulle
smage igennem. 
Der var meget delte meninger om de 9 øl men en ting de
fleste sagde var at øllene generalt var "lidt" syrlige.

Aftenen skred stille frem og semningen var hyggelig. De
fleste kunne sige at det var spændende at smage øl af denne
"nye" type.

Du kan læse mere, se hvilke øl der var, og se billeder i
beretningen på hjemmesiden.

 

Vel kommende til det nye år.

Husk at komme med ideer til smagningerne ellers bliver de
ikke til noget.

Højt Skum

Bitten Riis Thomsen

http://typo3.ale.dk/index.php?id=1&no_cache=1
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