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Hej fynske ølentusiast 

I dette nyhedsbrev kan du læse om

1) Årets Regionstur til Køge Øldag

2) Den Regionale Ølpris 2015

3) Smagen af fynsk øl

4) Regionens hjemmeside

1. Årets regionstur til Køge Øldag

Årets regionstur går som bekendt til Køge Øldag 22.
august. Du kan læse meget mere om turen, opsamling,
deltagerpris, betaling og tilmelding mm. på regionens
hjemmeside her. Køge Øldag har sin egen hjemmside her,
hvor du kan få et opdateret indtryk af arrangementet.

Vi er stadig et stykke fra de 35 tilmeldinger, der er sat som
et minimum, så det er nu du skal beslutte dig for om du vil
med. Skulle det ende med en aflysning, får alle naturligvis
deres indbetalte deltagergebyr tilbage.

2. Årets regionale ølpris

Hvert år uddeler Region Fyn den regionale ølpris til en
person, en forening eller en virksomhed, der 1) er gået
forrest i lokalområdet for at vise nye sider af øllets verden
og/eller 2) har gjort en særlig indsats for at udbrede
kendskabet til det gode øl og/eller 3) har udvidet og flyttet
den gængse opfattelse af hvad øl er og kan anvendes til.
Med prisen følger et diplom og 2.500 kr.

Regionsbestyrelsen havde også i år en række kvalificerede
kandidater at stemme på, men stemmeafgivningen pegede
entydigt på én prismodtager, der nu er orienteret om
beslutningen. Vi offentliggør navnet i løbet af august
måned og den regionale ølpris vil blive overrakt på Øllets
dag (5. september). Du hører naturligvis meget mere om
modtager, tid og sted.

3. Smagen af fynsk øl 

 
 

Læs mere om
regionsturen her

Læs mere om Køge Øldag
her

Køb billet til turen her

 

 

http://www.ale.dk/index.php?id=534
https://koegeoeldag.wordpress.com/
http://www.ale.dk/index.php?id=534
https://koegeoeldag.wordpress.com/
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=cf1a114c05
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En helt ny og opdateret udgave af folderen Smagen af
fynsk øl er nu på "gaden". Det er 3. udgave af den lille
nyttige oversigt over de fynske bryggerier og
kontraktbryggere.I år har det nye fynske bryggeri-
samarbejde overtaget det praktiske (og økonomiske)
arbejde i forbindelse med fremstillingen af folderen, der er
trykt i et oplag på 20.000. De fem fynske lokalafdelinger
vil som sædvanlig hjælpe til med at få folderen uddelt på
ølsteder, restauranter, turistbureauer, campingpladser,
biblioteker mm. Har du lyst og mulighed til at tage
folderen med rundt hvor du kommer frem, så kontakt din
lokalformand.

4. Regionens hjemmeside

 På regionens hjemmeside her finder du altid en række
spændende oplysninger og informationer. Bl.a. en altid
opdateret samlet oversigt over arrangementerne i de
fynske lokalafdelinger (husk du har mulighed for at
deltage også i andre lokalafdelingers arrangementer end
lige din egen). Der er også direkte link til de fynske
lokalafdelinger. På hjemmesiden finder du også en
oversigt over de fynske modtagere af Dansk Ølmærke og
på "den historiske side" kan du læse historien om
Landsforeningen, Region Fyn, de fynske lokalafdelinger,
Årets Regionale Ølpris osv. Tjek siden en gang imellem.

Tilbage står kun at ønske alle fynske ølentusiaster samt
familie en rigtig god sommer, hvorend I måtte vælge at
tilbringe den

Højt skum

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand

 Danske Ølentusiaster,  Region Fyn

 

En ny og opdateret
udgave af folderen
"Smagen af fynsk øl" har
set dagens lys. 

Udleveres i din
lokalafdeling.
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