
 

 

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

 

Denne nyheds mail indeholder:

Tilbud om smagning i Regionen.
Husk smagningen i februar 2013.
Årets ølnyhed - Finale øl.
Invitation til møde og smagning i marts 2013.
Frivillig på Ølfestivalen.
Beretning fra januar smagningen.
Forsmag på april møde og smagning.

 

Bestyrelsen i Region København har besluttet, at vi laver
et fælles arrangement for alle lokalafdelingerne i februar
måned, hvor vi smager på de ti finalister i valget af Årets
Ølnyhed 2012. Jeg må for god ordens skyld understrege,
at vi vil gøre vores yderste for at skaffe de ti finalister,
men i skrivende stund ved vi ikke hvilke ti øl det drejer sig
om, og det kan vise sig at være umuligt at skaffe dem. Så
det er med forbehold.

 
Arrangementet vil foregå tirsdag den 19. februar kl. 19.30,
hos Bishops Arms, Ny Østergade 14, København K. Det
koster 100 kr. pr. person at deltage. Her har vi gamblet lidt
med foreningens begrænsede midler, da vi jo ikke ved
hvor mange der vil deltage, og hvor mange øl vi skal købe.
Men mon ikke det går? Vi forsøger også at lave lidt
underholdning i løbet af aftenen.

 
Tilmelding sker direkte til formanden for Rødovre
lokalafdeling ved at du sender en mail til
kim.mueller@ale.dk. I mailen bedes du skrive dit navn og
medlemsnr., og du må rigtig gerne skrive hvilken
lokalafdeling du kommer fra. Tilmelding skal ske senest
tirsdag den 12. februar kl. 23.59.

 
 

19. februar
Regionssmagning

27. februar Smagning

16.
marts Generalforsamling

21. marts Smagning

17. april Smagning

14. maj Smagning

23.-25. maj Ølfestival
2013

15. juni Smagning med
mad

29. august Smagning

7. september Øllets dag

25. september Smagning

29. oktober Årsmøde

28. november Smagning

 
Med forbehold for
ændringer

 

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i
afdelingens ølsmagninger.  
Har du ikke et selv, så giv

 

PREVIEW!
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Du bedes samtidig indbetale de 100 kr. på vores konto,
som er reg. nr. 1551, konto nr. 10136520. Du bedes skrive
medlemsnr. og navn i meddelelsesfelten ved overførslen.

 
Højt skum

Kim Müller, Formand, Rødovre lokalafdeling.

 

 

Skulle du ikke kunne deltage i regionens smagning den
19/2 så fortvivl ikke!

Du har stadigvæk muligheden for at deltage i
Lokalafdelingens februar smagninger, som er en smagning
af finale øllene i Årets Danske Ølnyhed.

 
Alt hvad du skal gøre er at tilmelde smagning enden den
20/2 2013.

 
Læs mere om smagningen og tilmeldingen her.

 

 

I løbet af januar har medlemmerne af Danske
Ølentusisaster stemt i første runde om Årets Danske
Ølnyhed, hvor de har valgt mellem mere end 750
ølnyheder.

 
Første runde af afstemningerne om Årets danske
Ølnyhed(er) 2012 havde et meget tæt opløb, så tæt at hele
7 øl fra den lave kategori kom med i anden runde på grund
af stemmelighed - et resultat der først faldt helt på plads
inden for den sidste time af afstemningen:

Chokolade Chili Porter - Det lille Bryggeri
Eskil - Hornbeer
Hoppy Christmas - Ugly Duck Brewing Co.
Jule Gris(k) - Hornbeer
Kakerlakpuler - Pladderballe Bryghus
Mørk Hvede - Indslev Bryggeri

besked til formanden, som
du kan låne et af.

 

 

Onsdag den 13/2 kl.18:00
kommer Stronzo forbi Den
Tatoverede Enke.

 
Det vil blive en aften med
mad og ølsmagning.

 
Læs mere i invitationen
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Simcoe & Chinook IPA - Ugly Duck Brewing Co.

I kategorien for ølnyheder på 6 % ABV og over var
opløbet også tæt, men dog ikke tættere end at det endte
med 5 kandidater: 

Christmas Ale - Fur Bryghus
Grisk - Hornbeer
Hopfest - Ugly Duck Brewing Co.
Imperial Vanilla Coffee Porter - Ugly Duck Brewing
Co.
Willemoes Jul 2012 - Bryggeriet Vestfyen

Der er meget mere information om hvordan det forgår på
Ale.dk.

 
Finale runde afstemningen løber helt frem til den 28.
februar 2013.

 

 

Det vil foregå tirsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i
"Borgernes hus" på Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg.

 
Emnet for denne smagning er: Påske- og forårsøl.

 
Nu er foråret og påsken over os.

Det betyder at der er kommet en masse friske forårs- og
påskeøl på market.

Vi vil fremskaffe en bredt udvalg af disse øl til denne
smagning, således at du kan vælge den rigtig til de
påskefrokost.

 
Prisen for at deltage er blive 150,- kr. som betales ved
tilmeldingen.

 
Alt hvad du skal gøre for at komme med, er at tilmelde dig
og betale her, inden den 14. marts  2013.

 
Skulle du have spørgsmål til dette arrangement, kan du
kontakte Jerry og Kim.

 
Vi glæder os til at se dig!!!
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Den 23-25. maj 2013 afholder Danske Ølentusiaster
Ølfestival i TAP1.

 
Du kan være med til at skabe denne fantastiske
begivenhed.

Det er muligt for alle medlemmer at deltage som frivillige
disse dag. 

 
På beerfestival.dk kan du læse meget mere om festivallen
og om det at være frivillig på den.

Vi kan kun herfra sige at det er en rigtig god måde at møde
nye og gamle ølvenner, få smagt en masse god øl samt at
støtte op om foreningen arrangementer.

 
Hvis du mod forventning ikke skulle have tid/lyst til af
være frivillig så har du som medlem mulighed for at købe
billetter med rabat. det gøres på ale.dk.(kræver man logger
ind).

 

 

Året første smagning var en god og spændende oplevelse
for de 10 medlemmer der hvade valgt at deltage i denne
blindsmagning.
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Tros mange vanskelighed ved at gætte øllene, hvade de en
hyggelig aften med 21 forskellige øl, og en masse hygge
og snak.

 
De 10 har valgt at holde deres resultater for sig selv, da
scorren ikke var så høj for nogle af dem.

 
På hjemmesiden kan man læse meget mere og se flere
billeder fra denne aften.

 

 

Allerede nu kan vi godt afsløre at medlemsmødet og
smagningen den 17. april, bliver med besøg at Stronzo.

 
De vil komme og fortælle lidt om deres øl mens vi smager
på dem. 
 
Kik allerede nu mere på dette arrangement som gerne
skulle samle rigtig mange medlemmer.

Vi har sørget for der er plads til 70 mennesker denne gang.

God finale valg og Højt Skum

 
Bitten Riis Thomsen
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