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Fynsk Regionstur 2015 - Køge Øldag 22. august

For 5. gang afholder Lokalafdeling Køge hvad de selv
kalder "Danmarks næststørste Ølfestival": Køge Øldag.
Festivalen afvikles i om omkring Hugo's Gård i centrum af
Køge med en hel række udstillere og en masse besøgende
(over 2000 i 2014). Konceptet er det velkendte: man køber
smageglas og poletter og smager sig igennem de mange øl,
der tilbydes.

Regionsbestyrelsen har besluttet at årets fynske regionstur
går til netop Køge Øldag 2015, der afvikles 22. august.
Regionsbussen starter og slutter i Svendborg med
mulighed for på- og afstigning i Ringe, Odense og
Nyborg. På vor hjemmeside her kan du se tiderne for
afgang og ankomst.

En billet til turen koster 325 kr. For pengene får du
transport, en køreøl eller to, smageglas og 6 poletter. Du
betaler selv for flere poletter samt fast føde (fra pølsevogn
til gourmet!)

Du køber billet til turen via Place2book her.

Sidste frist for tilmelding er 14. august 2015 - turen
gennemføres ved minimum 35 deltagere. Hvis turen må
aflyses, får du naturligvis evt. indbetalt deltagergebyr
retur. Vi vil købende orientere om Køge Øldag, der bl.a.
plejer at have en informativ hjemmeside.

Årets danske ølnyhed 2014 - de 10 finalister

Så er finalisterne til den endelige dyst om hæder, ære og
titlen som "Årets danske ølnyhed 2014" fundet - og
afstemningen gået i gang. Stem her.

Mere end 1000 øl var med i første runde - nu er der kun 10
tilbage og fynsk øl stiller som sædvanlig med et stærkt
finalehold. Hele 6 ud af de 10 finalister er produkter fra
fynske bryggerier. Der er øl fra ét af de yngste fynske
bryggerier (Munkebo Mikrobryg) og fra et af de ældste
(Bryggeriet Vestfyen) samt fra Midtfyns Bryghus og Ugly
Duck Brewing Co. (Indslev)

 
 

Årets fynske regionstur
går til Køge Øldag 22.
august. Læs mere i
nyhedsbrevet og køb din
billet her

 

http://www.ale.dk/index.php?id=534
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cf1a114c05
http://www.ale.dk/index.php?id=9862
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cf1a114c05
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Finalisterne:

Øl i kategorien op til 5,9% ABV:

Foxy Brown - Ugly Duck Brewing Co.

Pale Ale Single Hop Amarillo - Midtfyns Bryghus

Orange Crush - Amager Bryghus

TopHop - Hornbeer

Økologisk Mark Hø Øl - Herslev Bryghus

Øl i kategorien 6% ABV og over:

Alstærk Bourbon - Munkebo Mikrobryg

Chili Claus Ghost - Midtfyns Bryghus

Willemoes Jubilæums Bryg - Bryggeriet Vestfyen

Willemoes Jul 2014 - Bryggeriet Vestfyen

Vladimir P - Hornbeer

Du kan som nævnt stemme her . Afstemningen slutter 28.
februar 2015 kl. 24.00.

Vinderne kåres på foreningens generalforsamling i Odense
21. marts 2015.

En masse lokalafdelinger - også fynske - afholder i løbet
af februar finalistsmagning. Tjek din lokalafdelings
program for den kommende måned.

Højt skum

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand
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