
 
 

MERE END 800 NYE DANSKE ØL I 2013 
 
Mere end 800 øl kandiderer til titlen som Årets danske
Ølnyhed(er) 2013.

 
Der er optimisme i bryggeribranchen, og det har bl.a. givet
sig udslag i et rekordstort antal danske ølnyheder i 2013. I
skrivende stund er der registreret 832 ølnyheder fra 109
danske bryggerier i løbet af 2013 - et imponerende antal,
og mere end 2 danske ølnyheder hver eneste dag året
igennem. 
 
For femtende år i træk vælger medlemmerne af Danske
Ølentusiaster gennem en afstemning på ale.dk Årets
danske Ølnyhed(er) - delt op i to kategorier: op til 5,9 %
og 6 % og over. 
 
Ølnyhederne fordeler sig med 334 ølnyheder fra 90
bryggerier på op til 5,9 % ABV og 489 ølnyheder på 6 %
ABV og derover fra 80 bryggerier. 
 
Der blev afholdt to afstemninger fra 15. til 31. januar
2014, én for hver kategori De fem øl der fik det højeste
antal stemmer i hver kategori er gået videre til to
afstemninger der løber hele februar måned 2014, og
vinderne af hver kategori vil blive kåret som Årets danske
Ølnyhed(er) 
 
Gennemsnittet i kategorien op til 5,9 % er 5,0 %, og
gennemsnittet i kategorien på 6 % og derover er 8,5 % -
hvilket giver et samlet gennemsnit på lige over 7 %. 
 
Med så mange nye øl, synes valget af Årets danske
Ølnyhed(er) at være en næsten uoverkommelig opgave,
men med godt 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 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

  

PREVIEW!



Ølnyhed(er) 2013, offentliggøres på Danske Ølentusiasters
Generalforsamling i Odense den 22. marts 2014  
 
...listerne over de 10 finale øl kan ses på
http://www.ale.dk/index.php?id=9862

 
Husk også at du kan smage på de 10 finale øl (eller dem vi
kan skaffe) til smagning i februar, som du kan læse mere
om her nede.

 

Februar smagningen er fastsat, til at vi vil smage på finale
øllene i Årets danske Ølnyhed.

 
Den finder sted den 18. februar 2014 kl. 19:00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. 

 
Som du nok ved, har Danske Ølentusiaster valgt at kåre
Årets Danske Ølnyhed 2013.

 
I løbet af Januar, kan man stemme på de 10 øl, som skal
kæmpe om at blive Årets Danske Ølnyhed 2013 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.

 
Det vil koster 100,- kr. at deltage i smagningen.

 
Du kan nu tilmelde dig denne smagningen vil komme her.

 
Det er sidste mulig den 14. februar 2014 til at tilmelde sig
smagningen.

 
Vi håber at se jer alle sammen til denne finale smagning
sammen med os.

 

 

http://www.ale.dk/index.php?id=9862
http://www.borgernes-hus.dk/
http://www.krak.dk/firma/borgernes-hus:352674/2860-s%C3%B8borg?search_word=borgernes+hus
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=79376e0b11

