
 
 

Husk det er den 24/11 der er sidste chance for at tilmelde
sig årets sidste møde med ølsmagning.

 
Så tag din øl-ven i hånden og få jer tilmeldt så vi kan få en
super dag.

____________________________________

Årets sidste smagningen er lagt fast. Emnet for
smagningen er jul med mad.

Vi regner med Den finder sted den 1. december 2016 kl.
19:00 i Telefonfabrikken's Fællesrum, Telefonvej 8, 2860
Søborg.

Igen i år byder vi på en julebuffet med nogle dejlige juleøl
til.

Menuen er ikke helt fast endnu.

Smagningen koster 150,- kr. at deltage i, men så er der
også dejlig julemad til.

Tilmeldingen sker her.

Det er sidste mulighed den 24. november 2016 for at
tilmelde sig smagningen.

Vi håber at se jer alle sammen til års sidste smagning,
Hvor vi nok også kan løfte sløret for 2017 programmet.

 

Bryggerierne har nu indstillet deres kandidater til denne
hædersbevisning.

De har indstillet 9 øl i kategorien 0 - 4 %, 40 øl i
kategorien 4,1 – 7,0 % og 22 i kategorien over 7,1 %
Listen kan ses via dette link

http://www.ale.dk/aktiviteter/aarets-danske-
oelnyhed/aarets-danske-oelnyhed-2016/

I hele december måned kan du, som medlem, indstille
yderligere en kandidat i hver kategori efter login.

  

PREVIEW!

http://www.telefonfabrikken.dk/
http://map.krak.dk/?q=Telefonvej+8D%2C+2860+S%C3%B8borg
https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=fdeb77f508
http://www.ale.dk/aktiviteter/aarets-danske-oelnyhed/aarets-danske-oelnyhed-2016/


I vil få en nyhedsmail om det sidst i november.

Selve afstemningen foregår fra og med 16. januar via
ale.dk. Dette får i nærmere besked om i en nyhedsmail.

 

Der blev mandag d. 7. november åbnet for et debatforum
på facebook.

https://www.facebook.com/detgodeoel

 

Vi ønsker at bruge dette til at skabe debat omkring hvilket
bryggeri, der har fortjent at blive Årets Danske Bryggeri
2016.

Her kan alle komme med anbefalinger af netop det
bryggeri, de har syntes har bidraget mest til den danske
ølscene i 2016.

 

Du kan som medlem stemme på det bryggeri, som du
synes fortjener denne hæder.

Det foregår i perioden 14. november til og med 4.
december efter login på ale.dk Du har 2 stemmer. 1.
stemme går til det bryggeri du synes har gjort det bedst, og
2. stemme til det bryggeri som du synes har gjort det
næstbedst.

Alle af os kendte bryggerier er med i afstemningen.

 

Prisen uddeles på bryggeriet af landsformanden, i løbet af
december måned, dog senest d. 23. december ”som en
julegave”.

Offentliggørelsen vil ske via en pressemeddelelse samtidig
med overrækkelsen. Denne vil også blive lagt på ale.dk og
facebook omgående.

Senest dagen efter vil der på ale.dk og facebook blive lagt
billeder ind fra prisoverrækkelsen.

 

https://www.facebook.com/detgodeoel

