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Hej Fynske Ølentusiaster

I dette Nyhedsbrev fra Danske Ølentusiaster, Region Fyn,
kan du læse om:

1) Rundtur til de fynske bryggerier

2) Region Fyn fylder 15 år!

3) Dansk Ølmærke 2014-2015

4) Årets danske ølnyhed 2013

5) Smagen af Fynsk Øl 2014

6) Generalforsamling og Fynsk Ølsmagning

7) Festivaltid

1. Rundtur til de fynske bryggerier

Regionsbestyrelsen har besluttet at give medlemmerne
mulighed for at besøge alle fynske bryggerier.Vi har lavet
en (langtids)plan som du kan se i sin helhed på regionens
hjemmeside.

Der vil være tale om to besøg om året og det vil være dén
lokalafdeling, i hvis område bryggeriet ligger,som står for
arrangementet. Det er klart at med en 7-årsplan (!)
forbeholder vi os naturligvis ret til ændringer. Foreløbig er
første besøg på plads: Kerteminde Bryghus, lørdag 7.
juni 2014. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her
. Vi håber rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at
besøge de fynske bryggerier.

2. Region Fyn fylder 15 år 

I 2014 fylder Danske Ølentusiaster, Region Fyn 15 år. Vi
undersøger i den anledning muligheden for at afholde en
stor fødselsdagsfest. Vi har et sted og en dato:  23. august
på Midtfyns Bryghus. Du hører naturligvis meget mere
om en evt. fynsk ølfest men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

3. Dansk Ølmærke 2014-2015

 
 

Som led i rundturen til de
fynske bryggerier (læs
nærmere i nyhedsbrevet),
indbydes du hermed til et
besøg på Kerteminde
Bryghus. Læs mere om
arrangementet og tilmeld
dig her 

 

Smagen af fynsk øl 2014
er nu på vej ud i det
fynske sommerland. Læs
mere i Nyhedsbrevet og
se en elektronisk udgave
af folderen her

 

http://www.ale.dk/index.php?id=534
http://www.ale.dk/index.php?id=353
http://www.ale.dk/index.php?id=353
http://ale.dk/fileadmin/filer/REGIONER/Fyn/117049_DOEL_Smagen_af_fynsk_oel_folder_web.pdf
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Danske Ølentusiaster uddeler for 6. gang "Dansk
Ølmærke" til udskænkningssteder og restauranter, hvor
man kan få en særlig øloplevelse. På Fyn uddeles mærket
til følgende: Carlsens Kvartér (Odense), Chr. Firtal
(Odense), Frk. Jensens Café og Spisehus (Faaborg), Sir
Club (Odense) og Vintapperiet (Svendborg).  

Som noget nyt uddeles der et særligt diplom til gode
indkøbssteder. På Fyn drejer det sig om Boysens
Vinhandel (Odense), Den Belgiske Ølmand (Østfyn), H.J.
Hansen (Odense),Vinens Verden (Odense), Vinoble Dalum
(Odense) og Vinoble Overgade (Odense).

Med næste nummer af "Ølentusiasten" følger den lille bog
"Vejen til godt øl" bl.a. med en oversigt over og omtale af
alle Ølmærke-modtagerne og listen "Værd at rejse efter".
Blandt de 13 unikke ølsteder på den liste er to fynske:
Carlsens Kvartér og Chr. Firtal.

4. Årets danske ølnyhed 2013

Endnu en gang var der en fynsk øl blandt vinderne af
"Årets danske ølnyhed". Denne gang var det igen Indslev
Bryggeri/Ugly Duck Brewing Co. der med sin "Amarillo
& Citra IPA vandt kategorien for øl op til 5,9%. I den
tunge kategori for øl på 6% og derover løb Hornbeer af
med sejren med "Viking Chili Stout". Se det samlede
afstemningsresultat her

5. Smagen af fynsk øl 2014

Igen i år har Region Fyn ladet fremstille en oversigt over
de fynske bryggerier: "Smagen af fynsk øl 2014".
Folderen er bl.a. gjort mulig via økonomisk støtte fra
foreningen "Smagen af Fyn" og en stor indsats af Leif
Typkær. Folderen er nu på vej ud i det fynske sommerland.

6. Generalforsamling og Fynsk Ølsmagning

Danske Ølentusiaster afholdt sin årlige generalforsamling
22. marts på Dalum Landbrugsskole. Traditionen tro
afholdt Region Fyn "Fynsk Ølsmagning" forud for
generalforsamlingen og 10 fynske bryggerier gav de
mange deltagere en velsmagende optakt.

Som sædvanlig stillede Region Fyn med en række
frivillige som sikrede en god afvikling af Fynsk
Ølsmagning, generalforsamling samt aftenens ølforedrag.
En stor tak til de, der brugte 12-13 timer på sagen.

Formand for Lokalafdeling Faaborg, Peter Laursen, blev
nyvalgt til Landsbestyrelsen og Fyn er hermed atter
repræsenteret i foreningens øverste ledelse. Til lykke til
Peter.

7. Festivaltid

At forår og sommer er på vej, kan bl.a. ses på listen over
festivaler og markeder, der snart afvikles på Fyn:

http://www.ale.dk/index.php?id=56
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* Asparges-festivalen i Odense 10. maj

* Fynsk Brygdag. Hotel HCA, Odense. 15. maj

* Pale Ale Festival på Chr. Firtal, Odense 15-18 maj

* Havnefestival i Odense 31. maj-1. juni

* Korinth Kulturdag 14. juni

* Kulinarisk Sydfyn i Svendborg 28-29 juni

* Danehof Marked i Nyborg 5-6 juli

* Kirsebær-Festival i Kerteminde 19-20 juli.

* Middelfart Jazz 30. juli - 3. august

* Fynske Fristelser i Faaborg 30-31 august

Ved mange af disse arrangementer, vil fynske
Ølentusiaster være til stede med en bod. Du kan i øvrigt
altid se en opdateret aktivitetsliste på regionens
hjemmeside.

Godt forår til alle - husk at tjekke din lokalafdeling for
endnu et spændende medlemsarrangement.

Højt skum

Michael Gorm

Regionsformand

Grete Holm Nielsen

Regionsnæstformand

 

 

http://www.ale.dk/index.php?id=534

