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Hej Fynske Ølentusiaster

Vi håber alle har haft en rigtig god sommerferie og er klar
til "efterårssæsonen" i Danske ølentusiaster. I dette
nyhedsbrev kan du læse om:

1. De fynske håndbrygmesterskaber 2015

2. Øllets Dag

3. Den regionale Ølpris 2015

4. Årsmøder i lokalafdelingerne

1. De fynske håndbrygmesterskaber 2015

Som tidligere omtalt, afvikler Region Fyn for 4. gang de
fynske mesterskaber i håndbryg. Denne gang lørdag 21.
november kl. 12-18 i Albanis gæstestue Odense.
Interessen hos håndbryggerne har været stor og faktisk kan
vi allerede nu melde alt optaget i kategorien "Lyse Øl". Du
kan dog blive skrevet op på en venteliste. Der er stadig
enkelte ledige pladser i den brede kategori "Juleøl", men
du skal nok ikke vente for længe med tilmelding. Det er
naturligvis gratis for bryggerne at deltage.

Du skal nok heller ikke udskyde beslutningen, hvis du
ønsker at få fat i én af de 70 publikumsbilletter, der er til
rådighed (125 kr. pr. stk). Som publikummer har du
mulighed for at smage de gode øl og bedømme dem - ja
faktisk være med til at kåre en publikumsfavorit i hver
kategori. Køb din billet her

Arrangementet har sin egen hjemmeside her , hvor du kan
læse alt om regler, kategorier tilmelding og hvad du får for
dine 125 kr. Du kan også vælge at deltage som frivillig og
hjælpe til med alt det praktiske. Så kommer du til gengæld
med gratis. Tilmeld dig som frivillig til regionsformanden:
michael.gorm@ale.dk

2. Øllets Dag 5. september

Hvert år på den første lørdag i september fejrer Danske
Ølentusiaster sin fødselsdag. Vi har kaldt dagen for Øllets
Dag og landet over er mange lokalafdelinger på gaden

 

Læs mere i Nyhedsbrevet
om de fynske
mesterskaber i Håndbryg,
21. november 2015

Læs mere i Nyhedsbrevet
om Øllets Dag, 5.
september 2015

Foreningen Fynsk
Bryggeri-Samarbejde får
Årets regionale Ølpris
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med godt øl og information om foreningen. Det gælder
også på Fyn:

Lokalafdeling Faaborg er ved Gundestrup Mejeri kl.
10-15.

Lokalafdeling Middelfart finder du ved Kvickly kl.
10.30-14.00

Lokalafdeling Odense finder du traditionen tro
mange steder i byen kl. 11-16. Fra Kick Off i
Overgade til H.J Hansen i Vestergade.

Lokalafdeling Østfyn finder du ved Superbrugsen i
Ferritslev (kl. 11-14), Kvickly i Nyborg (kl. 11-14)
og ved Bryggeriet Refsvindinge (kl. 11-17).

Lokalafdeling Svendborg fejrede fødselsdagen
allerede i juni måned!

Få meget mere at vide hos din lokalformand og gennem
udsendte nyhedsbreve fra din lokalafdeling - der kan helt
sikkert også bruges et par frivillige eller tre på dagen.

3. Den regionale ølpris 2015.

Hvert år uddeler Danske Ølentusiaster, Region Fyn "Den
regionale Ølpris" til en person, virksomhed eller forening,
der lokalt har gjort en særlig indsats for at udbrede
kendskabet til det gode øl. Med prisen følger et diplom
samt 2.500 gode danske kroner. I år går prisen til dem, der
gør det gode øl muligt: De fynske bryggerier. De samlede
sig først på året i Foreningen Fynsk Bryggeri-Samarbejde
og det er denne forening, der modtager prisen. Du kan
læse meget mere om foreningen og vor begrundelse for at
give dem prisen på regionens hjemmeside her.

Prisen overrækkes på Øllets Dag i Odense, 5. september,
kl. 11.00 ved Amfiscenen på Brandts Klædefabrik. Vi
håber mange af jer vil møde op og give en hånd til de
fynske bryggerier.

4. Lokalafdelingernes årsmøder 2015

Så er det ved at være på de tider, hvor foreningens
lokalafdelinger afholder årsmøde. Her snakker man om
året der gik og året der kommer og vælger
afdelingsledelse. Nogle steder starter man med spisning
men alle steder smager man på godt øl efter årsmødet. De
fynske lokalafdelinger holder årsmøde således:

Faaborg: 28. september

Middelfart: 13. oktober

Odense: 15. september

Svendborg 21. oktober

http://www.ale.dk/index.php?id=534
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Østfyn 22. september

Praktiske oplysninger om årsmøderne følger med
lokalafdelingernes nyhedsbreve og på deres hjemmesider.

Højt skum

Michael Gorm

Regionsformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

Grete Nielsen

Regionsnæstformand

Danske Ølentusiaster, Region Fyn

 

 


