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Odense den 20. marts 2010

Aalborg blev Årets Lokalafdeling 2009

Blandt Danske Ølentusiasters mere end 50 lokalafdelinger er der hvert år en venskabelig
kappestrid om at blive Årets Lokalafdeling. Efter indstillinger fra foreningens regioner udpeger
Landsbestyrelsen en lokalafdeling der i løbet af året har udmærket sig ved gode og varierede tiltag
og arrangementer til gavn for udbredelsen af kendskabet til øllets verden.
Årets Lokalafdeling 2009 blev Lokalafdeling Aalborg, og det er der adskillige gode grunde til.
Lokalafdeling Aalborg har gennem hele året haft et højt aktivitetsniveau og har haft mange og
varierede aktiviteter. Der har naturligvis været spændende arrangementer for medlemmerne, men
der har også været arrangementer der har bredt sig ud i det lokale byliv, og derved har formået at
inddrage byens borgere i begejstringen for det gode øl.
Lokalafdeling Aalborg har gjort det til en tradition at arrangere ølrejser til udlandet, og det er
bestemt ikke kedelige rejsemål de har fundet indtil nu. Tjekkiet og Belgien er et par af de lande
som har været mål for rejserne.
På lokalafdelingens hjemmeside, http://aalborg.ale.dk, kan man følge med i lokalafdelingens
afholdte aktiviteter, hvor der både kan findes fyldige referater og utallige billeder fra de mange
inden- og udenlandske arrangementer.
Arrangementer på Øllets Dag, den første lørdag i september, der inviterer den lokale befolkning til
at opleve det gode øl, har selvfølgelig høj prioritet i lokalafdelingen, men det er også værd at
nævne at et af de faste indslag på årsprogrammet er en Kvindeølsmagning – der de sidste par år
har været krydret med henholdsvis smykker og blomster.
At Lokalafdeling Aalborgs ry rækker langt ud over det nordjyske ses af at Aalborg bliver Årets
Lokalafdeling med baggrund i en indstilling fra Danske Ølentusiasters Region Fyn.
Prisen for den ærefulde titel blev overrakt Lokalformand Gert Svanborg Sloth på Danske
Ølentusiasters Generalforsamling i Odense lørdag den 20. marts. Foruden en vandrepokal fulgte
der 10.000 kr. med, som lokalafdelingen kan bruge til medlemsaktiviteter.

Læs mere om Lokalafdeling Aalborg på http://aalborg.ale.dk

Yderligere oplysninger ved henvendelse Danske Ølentusiasters Pressekontakt
Anne-Mette Meyer Pedersen via presse@ale.dk eller på tlf. 61 30 17 62
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Årets Lokalafdeling
...er udnævnt siden 2005. Tidligere har følgende haft æren:
Lokalafdeling Roskilde

Årets Lokalafdeling 2005

Lokalafdeling Odense

Årets Lokalafdeling 2006

Lokalafdeling Kolding

Årets Lokalafdeling 2007

Lokalafdeling Esbjerg

Årets Lokalafdeling 2008

Baggrundsinformation om Lokalafdeling Aalborg:
Lokalafdeling Aalborg har over 400 medlemmer, der kan deltage i et meget varieret udbud af
arrangementer i form af ølsmagninger, ølrelaterede udflugter, bryggeribesøg m.m.
Lokalafdelingen bliver ledet af en meget aktiv bestyrelse, som bliver støttet af adskillige udvalg.
Yderligere oplysninger kan findes på lokalafdelingens meget omfattende hjemmeside
http://aalborg.ale.dk – eller ved henvendelse til Lokalformanden:
Gert Svanborg Sloth
Langgade 48
9000 Aalborg
Tlf.: 98 11 32 63 / 21 20 96 99
E-mail: gert.svanborg@ale.dk

Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.
Foreningen har over 9.000 medlemmer fordelt på 53 lokalafdelinger over hele landet. Vi arbejder
for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og
stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager
forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems Kontaktudvalg samt
i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi Danmarks største magasin om
øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.
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