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Deltag som brygger
Al tekst på denne side blev brugt til information op til
mesterskabet. Den er ikke længere aktuel.

Husk først at læse afsnittet konkurrenceregler!

Som brygger skal du indlevere 15 liter håndbrygget øl.
Belønningen er gratis deltagelse på dagen, mulighed for
at vinde de gode præmier og ikke mindst muligheden
for at vise dit øl frem for en bredere kreds end familie
og venner!

Tilmelding foregår ved at sende en e-mail til Michael
Gorm. Af mailen skal fremgå:

Øllets navn

Den valgte øltype (se konkurrenceregler)

Bryggerens navn

Om øllet leveres på �aske eller i fustage
(Cornelius Ball Lock)

Tilmelding sendes til mgorm55@gmail.com

Tilmeldingen er åben til og med fredag 24. oktober
2021 

I perioden 25. oktober - 3. november 2021, skal øllet
indleveres. Flere oplysninger om levering af øllet følger,
når dagen nærmer sig.

Øllet kan leveres på �asker og i fustage (med Cornelius
Ball Lock). Der må ikke være etiket på, kun et label med
øllets deltager-nummer, som oplyses bryggeren ved
tilmelding.

Der er plads til maksimalt 8 lyse ales/hvedeøl og 8 mørk
Juleøl og hver brygger kan deltage med en enkelt øl i
hver kategori. Når alle pladser er taget, lukkes
tilmeldingen. I stedet kan man sættes på ventelisten. 

Senest opdateret 18.
november 2021

Status
Antal tilmeldte bryg:

Lyse Ales/Hvedeøl: 8 (
alt optaget - afbudsliste
oprettet)

Mørk Juleøl: 7 (1 ledig)

Publikumsbilletter:

80 solgte - Udsolgt!

Praktisk
arrangør
De fynske
mesterskaber i
håndbryg arrangeres af
Danske Ølentusiaster,
Region Fyn
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Hvis noget går galt med brygningen eller du på anden
måde bliver forhindret i at deltage med din øl, er det
vigtigt at du hurtigst muligt melder afbud til Michael
Gorm, så pladsen kan blive udfyldt og vi så vidt muligt
stadig kan have 16 øl til arrangementet!
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