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Hej fynske ølentusiaster

...og godt nytår!

Der er fuld fart på de fynske lokalafdelinger fra starten i
2014. Se hvad din lokalafdeling - og de andre fynske
afdelinger - kan tilbyde i de næste måneder her.

Årets danske ølnyhed 2013 

For 15. år i træk skal medlemmerne af Danske
Ølentusiaster vælge årets danske ølnyhed(er). Som det har
været tilfældet de seneste år, er ølnyhederne delt op i to
kategorier: Op til 5,9% og 6% og derover.

I første runde er alle ølnyheder med. De fem øl i hver
kategori, der opnår det højeste stemmetal i første runde,
går videre til finalerunden.

1. runde løber i perioden 15. januar - 31 januar 2014 og er
således i gang NU! Du kan som medlem se en oversigt
over alle ølnyhederne og stemme her.

Husk at have medlemskort med pinkode og
medlemsnummer klart.

Finalerunden løber i hele februar måned og mange
afdelinger afholder "Finalesmagning", hvor man evt. kan
smage på de 10 finalister inden man stemmer. Hold øje
med din lokalafdeling.

Vinderne offentliggøres på generalforsamlingen 22. marts
i Odense.

Der er over 800 danske ølnyheder at vælge imellem. På
vor hjemmeside kan du se en oversigt over de fynske
ølnyheder 2013.

Generalforsamling og Fynsk Ølsmagning

Når du nu er i gang med at "krydse af", så sæt også kryds i
kalenderen ved 22. marts 2014. Her afholder Danske
Ølentusiaster sin årlige generalforsamling og traditionen
tro afvikles den i Odense på Dalum Landbrugsskole. Der
vil senere blive orienteret om tilmelding mm.
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Forinden generalforsamlingen afholder Region Fyn for 9.
gang "Fynsk Ølsmagning", hvor der vil være mulighed for
at smage på det gode øl fra en lang række fynske
bryggerier.

Højt skum

Michael Gorm
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