PREVIEW!

25/1 Januar smagning
Kan du ikke læse denne mail, så klik ind på
hjemmesiden her.

17/2 Årets danske
Ølnyhed(er)
10/3 DM I Blindsmagning

Denne nyhedsmail indeholder:
Januar samgning
Årets danske Ølnyhed(er) og smagning
DØE Generalforsamling og Bustur
Referat fra November smagning.
Vi har nu taget fat I et nyt år, og dermed Godt Nytår til jer
allesammen.
Som du kan se af kalenderen er vi allerede igang med
2018. Vi har forået på plads men kunne godt bruge nogle
indput til hvad efteråret skal indeholde.
Så skulle du sidde der hjemme og tænke jeg har en ide
eller jeg vil godt hjælpe, så skriv til Formanden, som så
bringer det videre til arbejdsgruppen.

Januar smagning er fastlagt, Emnet bliver engelske øl.

21/3 Marts smagning
24/3 Generalforsamling
19/4 April smagning
24/4 Maj samgning
Besøg af The Man
Behind
31/05-02/06 Ølfestival
09/6 Grillhygge

Med forbehold for
ændringer.
(Arrangementer uden link er
ikke bekræftet datoer)

Bitten har været på indkøb og skaffet en masse dejlig
engelske øl, som vi blive serveret.
Prisen for denne smagning er 100,- kr.
Vi kan love at det bliver en smagning som vil bringe noget
godt øl.
Tilmeldingen sker her.
DER ER NOGET KORT TID TIL DENNE SMAGNING
SÅ SKYND JER AT KØB ADGANG.
Sidste tilmelding er den 23/1

Medbring selv Danske
Ølentusiasters smageglas,
når du deltager i afdelingens
ølsmagninger.
Har du ikke et selv, så giv
besked til formanden, som
du kan låne et af.

Amager:
Spørg i lokalafdelingen
Ballerup:
d. 27/01 Ølfest i Valhal
Bornholm:
d. 20/01 Mørkt og stærkt
<h1>Kandidaterne til Årets Ølnyhed er nu på plads</h1>
Alle medlemmer og bryggeriers indberetninger er nu på
listen.

København:
d. 27/01 Ølfest i Valhal

Lørdag den 20. januar gennemføres blindsmagninger, hvor
tre øl i hver kategori udvælges til at kommer i finalen.
Kategorierne er "0,0-4,0 procent", "4,1–7,0 procent" og
"over 7,1 procent".

Rødovre:
d. 06/02 Opvarmning til DM
i blindsmagning

Du kan se listen over indstillede kandidater her.
<h1>Vi fejrer de innovative, danske øl</h1>
Årets danske ølnyhed er Danske Ølentusiasters fejring af
de innovative og spændende øl i Danmark. Hvert år kårer
foreningens medlemmer de bedste øl i tre kategorier fra
det forgangende år.
Kategorierne lyder "Under fire procent", "mellem fire og
syv procent", samt "over syv procent".
Som noget nyt, vil tre smagepaneler sammensat af
ølentusiaster, øldommere og ølbloggere i januar udvælge
de i alt ni finaleøl, som medlemmerne skal vælge mellem.
Tre øl i hver kategori.
Årets danske Ølnyhed findes i “Finalearrangementer” i
lokalafdelingerne eller regionerne. Finalesmagningerne vil
løbe af stabelen i løbet af februar, og ved smagningerne er
det også muligt at lægge sine stemmer i hver kategori.
Det er bryggerierne og Danske Ølentusiasters medlemmer,
der indstiller kandidater til prisen. I oktober og november
indstiller bryggerierne sine kandidater, og i løbet af
december har medlemmerne mulighed for at indstille øl,
som bryggerierne ikke har indstillet.
De tre vindere vil blive offentliggjort til Danske
Ølentusiasters generalforsamling i marts.
Hvad er en dansk Ølnyhed så?
Opskriften på øllet skal være ny eller væsentligt
modificeret, ligesom etiketten og navn skal være ny.
Øllet har været til salg på det danske marked i
indeværende år.
Øllet skal være brygget i batch på minimum 100 l.

Husk at alt nyt der sker i
lokalafdelingen kommer på
lokalafdelingens
hjemmeside.
Så hold øje
med: koebenhavnnord.ale.dk

Du har også mulighed for at
følge med på vores facebook
side.
Klik på her og du kommer
ind på siden, hvor du så kan
"syntes godt om" siden, for
at få nyheder og
opdateringer.

Øl, der kun er brygget som testbryg til f.eks.
Ølfestivaler m.m., betegnes ikke som en Ølnyhed
Bryggeriet skal være cvr-registreret i Danmark.

I samarbejde med Region København afholder vi,
Lokalafdeling København Nord, en finale-smagning af
Årets danske Ølnyhed 2017.
Vi skal smage på de 9 finalister i Årets danske Ølnyhed
2017, sammen med de andre øvrige lokalafdelinger i
Regionen.
Denne smagning finder sted den 17. februar 2017 kl.
19:00 på Telefonfabrikken's Fællesrum, Telefonvej 8,
2860 Søborg.
Det koster 100,- kr. at deltage i smagningen.
Tilmeldingen kommer til at sker her.
Det er sidste mulighed den 9. februar 2018 for at tilmelde
sig smagningen.
Men du har mulighed for allerede at komme og spise
noget mad fra kl. 18.00.
Menuen bliver:
Skinkeschnitzel med citron, capers og peberrod
Øl-braiseret oksesteg
Grillpølse/bratwurst
Brasede kartofler
Kartoffelsalat
Retrosalat
Spicy coleslaw

Til maden er det muligt at købe noget øl. (Så hav gerne
små kontakter med til dette)
Det koster 225,- kr. at deltage i smagningen og maden.
Tilmeldingen kommer til at sker her.
Det er sidste mulighed den 9. februar 2018 for at tilmelde
sig smagningen og maden.
_______________________________________________
Som du nok ved, har Danske Ølentusiaster valgt at
kåre Årets danske Ølnyhed 2017.
I løbet af Januar, udvælger nogle dommerpaneler finale øl
til Årets danske Ølnyhed 2017 i de 3 forskellige
kategorier.

Vi vil prøve at fremskaffe de 9 finale øl til denne
smagning, således at du har et godt grundlag for, at afgive
din stemme i finale afstemningen.

Vi håber at se jer alle sammen til denne finale smagning
sammen med alle de andre lokalafdelinger.

Som alle andre foreninger skal Danske Ølentusiaster også
have generalforsamling.
Danske Ølentusiasters generalforsamling 2018 afholdes
lørdag den 24. marts på Dalum Landbrugsskole,
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
Vi kender ikke helt punkterne som der skal tages stilling til
samt hvem der skal vælges på denne generalforsamling,
men vi regner med der I starten af februar vil komme mere
fra Landsbestyrelsen.
Generalforsamling plejer at være rigtig hyggelig og
indeholder udover selv generalforsamling også pause øl,
spisning med øl til og en ølsmagning.
Så der er en hyggelig og vigtig dag, særligt I år hvor
foreningen har 20 års jubilæum.
Vi ved der er flere af lokalafdelingens medlemmer der
tager der over.

Så tænker du sikker hvordan kommer jeg frem og tilbage
fra denne generalforsamling.
Og her har Regionen en løsning. Der vil som tidliger år
nemlig blive lavet en bustur til og fra generalforsamlingen.
Da de sidste detaljer ikke helt er på plads med hensyn til
bus lejen, kan vi ikke helt oplyse tider og
opsamlingsstedder. Men der bliver helt sikker en
opsamling i københavn.
Der vil lige så snart at detaljerne er på plads komme mere
ud om denne bustur, som der nok igen I år vil være reft
om.

Den 30. November 2017 blev året julemiddag afholdt.
I år havde flere forskellig tilbudt at hjælpe med at lave
noget med. På den made kunne vi igen I år nyde rigtig
mange og gode retter mad.

Til maden var der fundet forskellige jule øl, som var meget
varieret.
Da arrangementet jo lå lige før december måned, har det
været svært at få tid til at skrive et lagt og fyldigsgørende
referat. Og nu er aften forløb til det gået i glemsen.
Læs mere om de øl vi smagte her.
Slutlig vil jeg sige velkommende til det Nye år. Jeg og
arbejdsgruppen glæder os til at se rigtig mange af jer støtte
op om de mange arrangementer vi har i år.
Højt Skum
Formand
Bitten Riis Thomsen

