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Hej fynske ølentusiaster

Der er gået lidt tid siden du sidst modtog et Nyhedsbrev
fra Region Fyn. Foreningen har skiftet den gamle Typo 3
version ud med en nyere og vi ved jo at den slags it-
arbejde tager sin tid, før det fungerer. Derfor er nyhederne
i dette nyhedsbrev måske ikke helt friske - men de er til
gengæld gode!

I dette Nyhedsbrev kan du læse om:

1) Årets danske ølnyheder 2014 og Årets Bryggeri 2014

2) Årets Lokalafdeling

3) Årets Regionstur

4) Ølbegivenheder i maj

5) Diverse

1) Årets danske ølnyheder 2014

Fynsk øl løb ubeskedent med det hele, da "Årets danske
ølnyheder" blev kåret på foreningens generalforsamling
21. marts 2015. Forud var gået to afstemninger blandt alle
foreningens medlemmer.

For 3. år i træk vandt Ugly Duck Brewing Co./Indslev
Bryggeri i kategorien op til 5,9%. Denne gang med brown
alen Foxy Brown. Øllet var en suveræn vinder med 26%
af stemmerne. Lige så suveræn var Alstærk Bourbon i
kategorien 6% og derover. Hele 33,6% af stemmerne fik
denne fadlagrede skotske strong ale, der hermed skaffede
Munkebo Mikrobryg sin første "Årets danske ølnyhed"...i
øvrigt var 6 ud af de 10 finalistøl fynske!

Men den fynske triumf stoppede ikke her, for brygmester
Claus Christensen måtte på podiet endnu en gang, da
Munkebo Mikrobryg blev kåret som Årets Bryggeri 2014.
Det er gået stærkt for Claus siden han i 2009 vandt en
kategori ved de fynske håndbrygmesterskaber!

2) Årets Lokalafdeling 2014

Hvert år kårer Danske Ølentusiaster "Årets Lokalafdeling"
og minsandten om ikke også den blev fynsk! Årets

 
 

Husk at vedligeholde dine
kontaktoplysninger
(f.eks. mailadresse), så du
bl.a. fortsat kan modtage
nyhedsbreve fra region og
lokalafdelinger. Sådan gør
du:

1. Log på fra foreningens
hjemmeside her . Du skal
bruge dit
medlemsnummer og din
pinkode, som står på dit
medlemskort.

2. Klik på
"Medlemsoplysninger" i
menuen til venstre

3. Klik på "Ret
medlemsoplysninger" og
ret dine oplysninger.

4. Klik på "Næste"

5. Klik på "Opdatér"
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lokalafdeling 2014 blev nemlig Lokalafdeling Østfyn -
den yngste af de fem fynske lokalafdelinger (2006).
Lokalafdelingen blev indstillet til  prisen af Region Fyn og
valgt af Regionsrådet + Landsbestyrelse. Det var et
særdeles fortjent skulderklap til afdelingen ved storebælts
bredder - i seneste nummer af Ølentusiasten kan du læse
meget mere om hvorfor Lokalafdeling Østfyn fik prisen
(side 34). Med prisen følger et diplom, en (vandre)pokal
samt 10.000 kr. som skal bruges til et
afdelingsarrangement.

På regionens hjemmeside finder du den "Historiske side".
Her kan du bl.a. læse historien om Landsforeningen,
Region Fyn og de fynske lokalafdelinger. Du kan også se
hvem der gennem årene har vundet diverse priser såsom
Årets danske ølnyhed, Årets bryggeri, foreningens ølpris,
den regionale ølpris og meget mere. Den historiske side
finder du her.

3) Årets Regionstur 2015 22. august 

Årets Regionstur går som bekendt til Køge Øldag, der
afvikles for 5. gang. I år lørdag 22. august. Du kan læse
meget mere om turen på regionens hjemmeside her og du
kan købe billetter her. Skynd dig, for der er begrænset
deltagerantal.

4) Ølbegivenheder i maj måned 2015 

Maj måned tegner til at blive en forrygende ølmåned. Se
bare:

9. maj: Asperges & Øl, Odense. Læs mere her

14-17 maj: Christian Firtals Pale Ale Festival, Odense.
Læs mere her

15. maj: Øldag på Fynsk, Kerteminde. Læs mere her

21. maj: Fynsk Bryg Dag, Odense. Læs mere her

28-30 maj: Danske Ølentusiasters Ølfestival, København.
Læs mere her

29-31 maj: Havnefestival, Odense. Læs mere her.

29. maj: Kulturnatten, Nyborg. Læs mere her

Ved mange af arrangementerne kan du møde de lokale
fynske ølentusiaster.

5. Diverse

Der blev afholdt fynsk øltopmøde 11. april i Nyborg, hvor
regionsbestyrelsen og repræsentanter for de fem fynske
lokalafdelingers bestyrelser/aktivitetsudvalg fik mulighed
for at snakke sammen, inspirere og udvikle samarbejde de
fynske afdelinger imellem. Det blev en god dag, hvor alle

Lokalafdeling Østfyn blev
kåret som Årets
Lokalafdeling 2014. Et
stort til lykke til fyns
yngste afdeling. Ovenover
ses den stolte bestyrelse
med blomster, pokal og
diplom. Fra venstre:
Bjarne, Lisbeth, Thomas,
Henrik, Hanne og Grete.
Tommy var forhindret da
fotografen kom forbi.

 

Årets Regionstur går til
Køge Øldag, 22. august.
Køb billetter her.

 

http://www.ale.dk/index.php?id=11140
http://www.ale.dk/index.php?id=534
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cf1a114c05
http://www.aspargesfrokost.dk/forside
https://da-dk.facebook.com/Firtallet
http://www.visitdenmark.se/sv/danmark/oldag-paa-fynsk-gdk897380
http://www.odensespiseguide.dk/fynsk-bryg-dag/
http://www.ale.dk/index.php?id=715
http://www.odense.dk/subsites2/havnekulturfestival
http://www.nyborgkulturnat.dk/
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fik noget med hjem - i sidste ende til gavn og glæde for de
fynske medlemmer.

Højt skum

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand

 

Danske Ølentusiaster
afvikler sin årlige
ølfestival 28-30 maj i
København. Læs mere
her.

 

Christian Firtals
traditionsrige Pale Ale
Festival afvikles 14-17
maj. Efterhånden en
klassiker i det fynske
ølbillede.

 


