Smagning af Årets Ønyhed(er) 2012
Medlemsmøde hos Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Aalborg - februar 2013

Smagning af alle kandidater for 9. år i træk. I år er der 12 kandidater. 7 i den lave ende og 5 i den høje ende.

1)

Simcoe & Chinook

IPA

Ugly Duck Brewing Co.

5,9%

2)

Hoppy Christmas

IPA

Ugly Duck Brewing Co.

5,9%

3)

Julegris(k)

Doppelbock

Hornbeer

5,8%

4)

Mørk Hvede

Dunkelweizen

Indslev

4,9%

5)

Eskil

Gammeldaws munkeøl

Hornbeer

5,6%

6)

Kakerlakpuler

Stout

Pladderballe Bryghus

5,5%

7)

Chokolade chili porter

Porter / krydderøl

Det Lille Bryggeri

5,8%

8)

Hopfest

IPA

Ugly Duck Brewing Co.

7,5%

9)

Grisk

Westcoast american IPA

Hornbeer

6,4%

10)

Willemoes Jul 2012

Imperial/Double IPA

Bryggeriet Vestfyen

9,0%

11)

Christmas Ale

Belgian strong dark ale

Fur Bryghus

9,4%

12)

Imperial Vanilla Coffee Porter

Imperial Porter

Ugly Duck Brewing Co.

10%

Skriv herunder som sædvanligt i prioriteret rækkefølge numrene på de 3 øl du finder bedst...

og skriv desuden nummeret på den øl du lige nu ville stemme på i den lave kategori og i den høje kategori...

HUSK - BRUG DIN INDFLYDELSE - FÅ STEMT BAG LOGIN PÅ ALE.DK
så du er med til at bestemme hvilke 2 øl der kåres 16. marts 2013
TIDSRUM FOR UDLANDSTUR 2013
Lokalafdelingens Internationale Udvalg, der står
bag den årlige udlandstur - har nu konfirmeret
tidsrummet for Lokalafdeling Aalborgs
Udlandstur 2013.
Afgang onsdag den 2. oktober kl. 14.30
fra KUNSTEN, Aalborg. Forventet ankomst til
Central Hotel Tegel i Berlins nordlige del mellem
kl 24 og 01. Hjemkørsel søndag formiddag
den 6. oktober. Prisen bliver den samme som i
fjor - 2200 kr. incl. kørsel, overnatning med morgenmad og nogle måltider. Hotellet er bestilt og
Østergaards Biler kører Berlinturen. Der er plads
til max 50 + chauffør.

NYT FRA DANSKE ØLENTUSIASTER
Danske Ølentusiasters højeste myndighed, generalforsamlingen foregår 16. marts i Odense. I seneste
nummer af vort medlemsblad ØLentusiasteN var der
info om dette.
Seneste tilmelding 25. februar via ale.dk.
Der skal vælges ny Landsformand.
Ølfestivalen foregår i Tap1 fra den 23. til den 25. maj
2013. For medlemmer er det muligt at købe billetter
med medlemsrabat via ale.dk - du kan købe 2 billetter
med medlemsrabat. Der er også mulighed for at blive
frivillig på ølfestivalen og være med til at få det hele
til at hænge sammen samt opleve stemningen og sammenholdet i kulissen...

Knørrs og Tikjøb udarbejder detaljeret program og
tilmeldingen begynder vel som sædvanligt i april.

HUSK - TILMELDINGEN ER I GANG TIL:

I hører nærmere så snart der kommer nyt
fra Det Internationale Udvalg.

Refsvindingebesøget 23. marts
John og Ellen præsenterer bryggeriet og en del af
sortimentet. Aktuelt 33 tilmeldte...

DØE AALBORG KALENDER 2013
19. januar - Det Sorte Øl
16. februar - Årets Ølnyhed 2012
23. marts - Refsvindinge-besøg
20. april - Påske/Forårs-øl
18. maj - Ølstile
Juni - Arbejder på dato og indhold
Juli - Frimåned
August - GAK-GAK-tur ud i det blå med DSB/NT
August - Porseplukning i Thisted?
7. september - ØLLETS DAG
2. oktober til og med 6. oktober - Udlandstur Berlin
26. oktober - Årsmøde
16. november - Julefætter
Hverdagsaften i december
- ØL, flæsk og bold

Smagning af påske/forårsøl 20. april
På grund af John og Ellen valgte vi at flytte
påskesmagningen, men vi skal da ikke snydes...
Forhåbentlig er vi ramt af fuglesang og lunt vejr,
når Steen Carlsen - manden bag ølbloggen
”Tid til en øl” - gelejder os gennem udvalgte
påske og forårsøl. Aktuelt 2 tilmeldte...
ØLSTILE 18. MAJ
Det blev klart på Årsmødet at der blandt medlemmerne er et ønske om at få bedre styr på ølstilene. Derfor kommer maj-medlemsmødet til at
handle om dette. Oplægsholder bliver
Christian Scheffel - der er øldommer, håndbrygger,
rateberian, medlem af redaktionsudvalget for ØLentusiasteN samt med i udvalg om mad og øl samt
kommunikation i Danske Ølentusiaster og så er han
lokalformand for Danske Ølentusiaster i Odense.
Det er faktisk fortrinsvis Christian, der skriver om
ølstile i vort medlemsblad - så det er virkelig et
scoop, at det er lykkedes at få ham som oplægsholder. Aktuelt 1 tilmeldt...

Har du nogle forslag til lokalafdelingens ledelse som vi bør tage op
- så skriv dem herunder og vi vil tage det op på næstkommende lokalbestyrelsesmøde...

