
 

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

Denne nyhedsmail indeholder:

Januar smagning
Ølsteder
Februar smagning
DM i Blindsmagning

Skulle du bare side med en ide til en smagning, så skriv
også til Lokalafdelingen, som så vil arbejder videre med
ideen.

Den 29 januar 2020 kl. 19:00 er det tid til årets første
smagning.

Januar smagningen tager udgangspunkt i begrebet
”komplementærøl”. Komplementære størrelser er to sider
af samme sag men kan aldrig fastholdes samtidig. Sigtet er
at præsentere en række nyfortolkninger eller nydannelser
af kendte klassikere gennem tiden.

Vi vil lægge ud med et prøvebryg af Chresten Jacobsens
ale i Brolæggerstræde omkring 1830. I fællesskab vil vi
undersøge om I.C. Jacobsens undergærede øl fra 1847
trods fermenteringsforskellen byggede videre på dette
fundament.På samme måder vil vi gennem nogle nedslag
se på, hvordan f.eks. nye idéer, afgifter og brygmetoder
kan have reformeret kendte øltyper.Særlig tydeligt bliver
det med ølrevolutionen for 20 år siden. IPA’en har siden
foretaget adskillige knopskydninger og belgisk bryg er
blevet mere humlet. Der er mange eksempler.

Kom og leg med den 29. januar! Henning Hansen og
Allan Henriksen står for løjerne.

 

29/01 Januar smagning 
 - Komplementærøl

22/02 Feburar smagning 
 - BrewDog

14/03 DM i blindsmagning

21/03 DØE Generalforsamling

26/03 Marts smagning

29/04 April smagning

14/05 - 16/05 Ølfestival

28/05 Maj smagning

20/06 Juni smagning

Med forbehold for ændringer.

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.

Regionen: 
   14/03 DM i Blindsmagning 
   21/03 - Bustur til
Generalforsamling

Amager: 
   01/02 Vinterøl
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Tilmeldingen sker her.

Sidste tilmelding er den 22/01

Ølsteder hvad vil vi nu med den overskrift. Kender
Danske Ølentusiaster ikke nogle øl steder? og her er svaret
selvfølgelig jo det gør vi, men....

På hjemmesiden ale.dk findes der en liste over
godeølsteder, både indkøbs- og udskænknings-steder. Og
denne liste ligger også på lokalafdelingens del af
hjemmesiden.

Og det er blevet tid til at opdater den. Særligt fordi der
inde længe kommer et nyt format for visning af disse
lister.

Men hvad har det så med dig at gøre? jo, vi har brug for
din hjælp. Kender du til et godt ølsted i lokalafdelingens
område, Eller er der en af dem der står der i dag, som du
ikke mener er værdig længere. Så vil vi rigtig gerne høre
om det, så det evt. kan komme med på listen. 

Så altså kender du et godt sted at købe din øl, enten med
hjem eller for at få den serveret, så send en mail med
oplysninger om stedet til lokalafdelingen, så vi kan kikke
på det. 

Den 22 februar 2020 kl. 19:00 er det tid til årets helt store 
smagning.

En folkeaktie ejer fra Danmark vil sammen med Brewdog
fortælle om Brewdogs store udvalg af øl.

Vi får besøg af Brewdog, som er et Skotsk bryggeri.

Det er et meget anderledes bryggeri, som laver masser af
spændende øl.

Brewdog er baseret på folkeaktier og som aktionær får
man mange sjove fordele og mulighed for spændende
oplevelser.

Vi skal smage på de mange elementer i Brewdogs verden
krydreret med en masse gode historie.

Headliniers – de faste øl 
Sæson øl – hvad er på hanen? 
Abstrakt – gad vide hvad det er 

Ballerup: 
   23/01 - Small Batch 
   25/01 - Udflugt til fØLS

Bornholm: 
   17/01 - Stærk øl over 9% 
   14/02 Ratebeer - Untapped

København: 
   25/01 - Udflugt til fØLS

Rødovre: 
   13/01 - Gæt en øl

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens hjemmeside.

Så hold øje
med: https://www.ale.dk/koebenhavn-
nord

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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Overworks – Sour øl* 
Paradox – ja det er et godt spørgsmål 
Fanzine – kan man virkelig det?

Derudover præsenteres for de destilleret varer…

Prisen for at deltage i denne fantastisk aften er 200,-

Køb billet til denne smagning her.

Sidste frist for at købe adgang er den 15/02-2020

Indbydelse til DM i blindsmagning 2020 på Amager

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 13.00 i Prismen kultursalen.
Adressen er Holmbladsgade 71, 2300 København.

Som tidligere år består konkurrencen af en ”tipskupon”,
hvor holdene skal gætte, hvilken af 3 mulige øl man får i
glasset – efter forskellige kriterier – og man må IKKE
helgardere!

Med andre ord skal alle tilmeldte 3-mandshold igennem
13 forskellige smagsprøver fordelt på to halvlege.  
Der er 10 minutter til at smage og bedømme/gætte hver øl,
og efter de 7 første smagsprøver bliver der en pause, hvor
”halvlegsresultatet” bliver afsløret. Efter de sidste 6
smagsprøver bliver svarene på disse afsløret og et
vinderhold skal kåres.

Hvis flere hold står lige, har vi et ”wildcard”, som man
ingen informationer får om, men hvor der skal gættes på
fx alkoholstyrke, land, bryggeri osv. Der er selvfølgelig
flottepræmier til årets Danmarksmestre, og vinderholdets
lokalafdeling får æren af at arrangere næste års DM.

Der er mulighed for at stille med mere end ét hold pr.
lokalafdeling. Holdene må gerne være blandede hold med
deltagere fra forskellige afdelinger. Dog kræves det, at
holdet repræsenterer én lokalafdeling!

Smagningen starter præcis kl. 13.00. og der er adgang til
lokalet fra kl. 12:00.

Mødetiden for deltagere er senest kl. 12.30, så velkomst,
regler og andre praktiske informationer kan overstås inden
løjerne går i gang. K

Kan man ikke samle et hold, kan man tilmelde sig som
tilskuer og deltage i den ”Passiv Smagning”, hvor man
smage de samme øl som konkurrencedeltagerne og kan
gætte med, men uden at deltage i selve konkurrencen.
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Hvis der er mange enkeltpersoner fra same lokalafdeling
vil Lokalafdelingen Amager prøve at samle jer til nogle
hold.

Tilskuere og Presse er også velkomne til at kikke forbi, de
kan dog ikke smage på øllene uden at være tilmeldt.

Deltagelse i DM i blindsmagning for hold 2020 koster kr.
600,- pr. 3-mandshold og inkluderer 13 smagsprøver og
lidt brød/snacks mellem de forskellige øl.

Lokalafdeling København Nord vil gerne støtte de hold
der kan samles, så er man et hold kan holdet deltage med
støtte fra lokalafdelingen.

Tilmelding af hold skal ske gennem den lokalafdeling. Så i
skal sende en mail, hvor i oplyse navne og
medlemsnummer på alle deltagerne, samt en kontakt-
mailadresse og et telefonnummer på holdet.  
Det er også muligt at give holdet en navn. 
Mailen sendes til: lokalafdeling.koebenhavnnord@ale.dk

Det er sidste mulighed for hold i lokalafdelingen
København Nord at tilmeld sig den 26/02-2020.

For tilskuere, som ønsker at deltage i ”Passiv Smagning”
er prisen kr. 200,- pr. person.

Bindende tilmelding skal ske via denne side, hvor billet
kan købes for enkeltpersoner. 

Når der købes billetter skal man også oplyse navne og
medlemsnummer, samt lokalafdeling og en kontakt mail
adresse. Hvis der er mange enkeltpersoner fra
samelokalafdeling vil Lokalafdeling amager prøve at
samle jer til nogle hold.

Det er sidste mulighed for at købe sig adgang som enkelt
person den 01/03-2020.

Slutlig vil jeg sige vi glæder os til at se jer til
arrangementerne i 2020

Og HUSK det er dig der skal være med til at skabe
aktiviteterne i din lokalafdeling. Så endnu engang kom
med ideer og forslag, samt vær med til at give en hånd.

Højt Skum

Lokalformand

Bitten Riis Thomsen
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