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Som omtalt i tidligere nyhedsbrev, så afvikler Danske
Ølentusiaster, Region Fyn, for 6. gang det fynske
mesterskab i håndbryg:

Lørdag 9. november 2019, kl. 12-18

Anarkist/Albani, Albanigade 20, Odense.

 

Arrangementet har sin egen opdaterede hjemmeside, som
du finder HER. På siden finder du alle relevante
oplysninger om mesterskabet

I 2019 skal der konkurreres i øltyperne "Lys belgisk øl" og
"Mørk belgisk øl". Der er plads til 16 øl - 8 af hver. Pt er
der tilmeldt 8 mærke øl og 6 lyse. Der er således fortsat
mulighed for at tilmelde "Lys belgisk øl", mens man kan
få sin mørke øl på venteliste.

Intet fynske mesterskab i håndbryg uden publikum! Heller
ikke i 2019. En publikumsbillet koster 150 kr. og med den
i hånden, kan du smage på og bedømme det gode fynske
håndbryggede øl. Billet kan købes fra arrangementets
hjemmeside, hvor du også kan læse meget mere om dét at
være publikummer. Du kan også købe en billet HER. Der
er fortsat billetter, men vent ikke for længe - der er kun sat
110 billetter til salg.

Kun medlemmer af Danske Ølentusiaster, Odense
Håndbryggerlaug, Svendborg Bryglaug, Bryglauget på
KMD samt Øster Hæsinge Øl-Laug kan deltage i
arrangementet som brygger og/eller publikum.

 

Stormøde i Region Fyn

Sidst i april mødtes de fleste af bestyrelsesmedlemmerne
og mange aktivister fra de fem lokalafdelinger i Region
Fyn. Der blev talt om aktiviteterne i afdelingerne, om
medlemsfastholdelse, økonomi og meget andet. Det blev
et givtigt møde og det blev besluttet at denne forsamling
fremover mødes hvert år mod hidtil hvert andet år.

  

http://www.ale.dk/haandbryg-fyn/
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Det blev også besluttet at der fremover så vidt muligt skal
afvikles en regionstur hvert år. En lille arbejdsgruppe
kikker på mulighederne for en tur allerede til efteråret. Du
hører selvfølgelig nærmere.

Vi håber du får en god sommer og får smagt noget godt øl.

Højt skum

Else Lindhard

Regionsformand, Danske Ølentusiaster, Region Fyn

 

 


