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Kære fynske ølentusiast

 

Med foråret så sagte komme, får du nu også første
nyhedsbrev fra Region Fyn i 2016. Du kan læse om:

 

1. Generalforsamling 2016

2. Årets danske ølnyhed - på en anden måde

3. Ølfestival 2016

4. Diverse

 

1. Generalforsamling 2016

12. marts 2016 afholdt foreningen sin årlige
generalforsamling - som sædvanlig på Dalum
Landbrugsskole i Odense. Traditionen tro kårede vi årets
danske ølnyhed(er), Årets lokalafdeling og Årets Bryggeri.

 

Det var det sorte øl, der løb med den eftertragtede hæder
som årets danske ølnyhed 2015. I kategorien under 6%
vandt Hornbeers "Charlies Cool Porter, økologisk og
knaldsort, mens vinderbrygget i kategorien 6% og derover
kom fra Fyn: "Russian Imperial Stout" fra Midtfyns
Bryghus. Eddie Szweda vandt hermed prisen for 4 gang!
Et stort til lykke til begge bryghuse.

 

Gode gamle Thisted Bryghus blev fortjent kåret som Årets
Bryggeri 2015.

 

Æren som Årets Lokalafdeling 2015 tilfaldt Lokalafdeling
Skagen, som er en helt ny afdeling, der efter eget ønske
"kun" dækker ét postnummer: 9990! De startede med 16
medlemmer i februar 2014 og er i dag nået op over 100

 
 

Stor glæde hos Eddie og
Co. der holdt den fynske
ølfane højt med Russian
Imperial Stout

 

Husk Danske
Ølentusiasters Ølfestival
2016 i
Lokomotivværkstedet,
København. Køb dine
billetter her

 

 

http://www.ale.dk/index.php?id=731
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ølglade medlemmer. Kik ind på afdelingens hjemmeside
her og find ud af hvad de går og laver. Et stort tillykke fra
de fynske ølentusiaster.

 

Der var nyvalg til landsbestyrelsen, idet Mette Razda ikke
ønskede at genopstille (tak for indsatsen, Mette). Det
betød et comeback for fynske Else Lindhard, hvilket vi
naturligvis hilser med glæde. Else varetager rollen som
Lokal- og regionskoordinator, hvilket hun tidligere har
gjort til stor gavn for os alle.

 

Årets danske ølnyhed - på en anden måde!

På regionsrådsmødet 6. februar 2016 blev der besluttet nye
rammer for afstemning om årets danske ølnyhed. Det sker
fordi der i flere år har været rejst kritik af
uoverskueligheden i 1. afstemning, hvor ingen reelt har
haft mulighed for at smage alle de gode nye danske øl, der
brygges hvert år.

 

Det er nu besluttet at vi fra og med 2016 skal have 3
kategorier:

Kategori 1: 0-4,0%
Kategori 2: 4,1-7,0%
kategori 3: 7,1% og derover.

Hvad kræves der hvis man vil være med i feltet af danske
ølnyheder:

Bryggeriet er cvr registreret i Danmark
Øllet har været til salg på det danske marked i
indeværende år
Øllet skal være brygget i batch på minimum 400
liter
Opskriften på øllet skal være ny eller væsentligt
modificeret, ligesom etiket og navn skal være nyt
Øl der kun er brygget til testbryg, ølfestivaler o.l.,
betragtes ikke som en ølnyhed

Bryggerierne kan indstille op til 2 øl i hver kategori.
Disse skal indstilles senest 1. oktober i indeværende år,
således at listen kan blive offentliggjort på ale.dk senest 5.
oktober. Det vil betyde, at medlemmerne kan nå både at se
hvilke øl, der er på listen og ligeledes have mulighed for at
smage på nogle af ølnyhederne. Antallet af øl skal fortsat
offentliggøres, men der bliver ikke udarbejdet en liste over
samtlige ølnyheder.

 

Medlemmerne får mulighed for at indstille én ølnyhed i
hver kategori. Indstillingen foregår via ale.dk og

Chr. 4-tal, Odense
afholder sin årlige Pale
Ale Festival i perioden 5-
8 maj 2016.

 

Sommertid er markedstid
og stort set hver weekend
kan man finde et lokalt
marked ët eller andet sted
på Fyn og øerne. Her vil
vi blot nævne de fire af de
største :

 

Havnefestival Odense:

27-29 maj

Kulinarisk Sydfyn,
Svendborg:

25-26 juni

Danehof, Nyborg:

2-3 juli

Fynske Fristelser,
Faaborg:

20-21 august.

 

Chancen for at møde de
lokale ølentusiaster på
disse markeder er
overhængende!

Tænk globalt - drik lokalt!

http://www.ale.dk/index.php?id=13281
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medlemmerne kan indstille i hele december måned det
pågældende år. Indstillingerne fra medlemmerne optælles i
den første uge i det efterfølgende år og resultatet
offentliggøres umiddelbart herefter på ale.dk.

 

Første runde af afstemningen afvikles når indstillingerne
er offentliggjort. Der kan stemmes på én ølnyhed i hver
kategori i hele januar måned.

 

Anden runde afvikles i februar måned. På baggrund af
afstemningen i første runde, får medlemmerne mulighed
for at stemme på én af de 3 højest placerede ølnyheder i
hver kategori.

 

Endnu en nyhed er en tredie runde, hvor "Årets Bedste
Danske Ølnyhed" kåres. Kandidaterne til dén pris er de tre
øl i hver kategori fra anden runde. Afstemningen vil blive
afviklet samtidig med anden runde.

 

Ølfestival 2016

Danske Ølentusiaster afvikler sin årlige Ølfestival 19-21
maj 2016 i "Lokomotivværkstedet", København. Læs
meget mere her.

 

Der er fortsat plads til frivillige på festivalen. Du skulle
tage at prøve. Det eneste, der kræves af dig er at:

Du skal være medlem af danske ølentusiaster
Du skal vælge mindst to vagter á fire timer (i løbet
af de tre dage)

Hvad får du så ud af dét:

Armbånd, der giver adgang til festivalen alle dage
Et måltid mad præ vagt
Poletter for de timer du er på vagt
Sjove oplevelser og nye venner

Har du lyst til at prøve, så tilmeld dig her

 

Diverse

Danske ølentusiaster har indgået et samarbejde med
supermarkedskæden "Fakta". Samarbejdet går ud på at
repræsentanter for foreningen i butikkens tilbudsavis
beskriver og anmelder tre øl i deres sortiment. I
tilbudsaviserne bliver der omtale af foreningen og vort

http://www.ale.dk/index.php?id=715
http://www.ale.dk/index.php?id=750
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logo vil fremgå ved anmeldelserne. De første beskrivelser
og anmeldelser af øl offentliggøres i Faktas tilbudsavis,
som udkommer i uge 22/2016. Efterfølgende vil der være
omtale af øl i ni tilbudsaviser resten af året. Beskrivelser
og anmeldelser af øl vil også rumme anbefalinger af mad -
til øllet...

 

...og så er der bare tilbage at ønske alle mange gode
oplevelser rundt omkring i de fynske afdelinger. Tjek
hjemmesiderne for medlemsarrangementer - husk at du
har ret til at deltage i arrangementer i andre afdelinger end
lige din egen.

 

Højt skum

Hans Jørn Knudsen

Regionsformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

 

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

 

 

 

 

 

 


