
Møde den 14. marts 2003. 
 
Deltagere:  Palle Pallesen glarmester_pallesen@hotmail.com
 Søren Nyvang n-vang@post.tele.dk
 Bruno Schirakow dentom@mail.tele.dk
 Hans Erik Petersen j.h.p@petersen.mail.dk
 Jens Petersen jmp.maskin@mail.tele.dk
 Preben Nørskov pn_als@danbonet.dk
  
 
Så lykkedes det at samle alle deltagere i den nystiftede forening, hvis formål er at nyde øl af de 
mere ukendte mærker. Det 2. møde i foreningen fandt sted hos Søren, som naturligvis havde noget 
at leve op til efter sit fravær fra sidste møde, hvor djævlekoteletterne hos Bruno stadig stod klart i 
medlemmernes erindring. 
 
Indledningen til mødet blev dog noget overraskende indledt med, at Palle overragte foreningens 
medlemmer en hat med påskriften: 
 Als Nørherred Ølnyder Laugh 
Med dette fremragende initiativ og en kort votering blev vores nye forening døbt. 
 
Inden vi startede på ølsmagningen, blev vurderingsmåden taget op til revision. Der var enighed om, 
at der ikke mere skulle gives karakterer. De kunne alligevel ikke sammenlignes med tidligere 
møders vurderinger (en kommentar gav også udtryk for, at det faktisk også galt samme aften). I 
stedet skal indtrykkene man får under indtagelse af øllet fastholdes. Hermed startede den egentlige 
ølsmagning. 
 
Vi kom til et festlig dækket pølsebord m.m. Det blev en herlig optakt til ølsmagningen. Resultaterne 
af ølsmagningen ses på næste side. Det skal lige gøres opmærksom på, at der før, under og efter 
ølsmagningen var rigelige mængder af øl til at dække den usædvanlige tørst, som medlemmerne 
havde. 
 
I løbet af aftenen kom samtalen ind på, hvem der havde noget at sige og det er jo indlysende, at 
personer med en vægt under 0,1 ton ikke kan lægge vægt bag ordene. For at undersøge dette 
nærmere blev vægten fundet frem. Stor var vor overraskelse, da det viste sig, at Bruno vejede 40 kg 
mere end Jens. Selv om Jens forsøgte sig med øl i begge hænder, kunne han ikke presse vægten op 
på 90 kg. Her er noget for Jens at forbedre. 
 
Der dukkede også et par spørgsmål op i løbet af aftenen 
 Hvorfor har Bruno ingen boksershorts (G-streng)? 
 Hvorfor er der lange hår i Palles barbermaskine? 
Ok. Det sidste skulle måske ikke være refereret, men det stod i notaterne og referenten kunne ikke 
rigtig huske hvorfor. 
 
Aftenen sluttede med at vi blev kørt hjem i ”taxa”, dog ikke Palle men det skulle han måske 
alligevel have gjort. Hjemturen var vist lidt usikker. 
 
Nogle links: Danske Ølentusiaster http://www.beers.dk
 Leverandør til Langesø Brugs http://www.premium-beer-import.dk
 
Næste møde er fredag den 5. september 2003 hos Preben. Er ændret til lørdag den 30. august 2003. 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov
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Resultater af ølsmagningen den 14. marts 2003 
 
 

  Alc. % Bemærkninger 

St. Bernardus Prior 8 8,0 Velskummende, fyldig, sødlig, svær at styre pga. skum, uklar. For fyldig. Ligger for tungt i maven. 
En enkelt øl er OK (Bruno dog en hel kasse). 

Bornholmer Bryg Classic 4,8 Lang eftersmag, plumret, uklar. Rigelige mængder (o,7 l). 
Kan drikkes over en hel aften. 

Caffrey’s Premium Beer 
Genuine draught 4,2 Flad øl, ikke megen smag, godt skum. 

Kan ikke anbefales. 

Newcastle Brown Ale 4,7 Ligner hurtigt en flad cola (skum), mørk, god smag, lugter lidt af guiness, lidt frugtagtig eftersmag, men hurtig 
Væk. 

Bornholmer Bryg Mørk Guld 5,8 - 6,2 Kraftig eftersmag (humle), varer længe, flot skum, plumret møddingvand, mørk. Rigelige mængder (o,7 l). 
Lidt fælles med Newcastle Brown Ale, men fylder lidt mere. 

Miller Genuine Draft 4,7 Ingen lugt (svag), mere kulsyre end de andre, let, klar, lys, frisk. Lidt mere flad end Tuborg. 

Spitfire Premium Kentisk 
Strong Ale 4,5 Ligner lidt Newcastle Brown Ale, dog længere eftersmag, mere skum og mere besk. Lidt smag som 

Bornholmeren. 
 
 

  Alc. % Links 

St. Bernardus Prior 8 8,0 http://sintbernardus.netfirms.com/enbrunes.htm

Bornholmer Bryg Classic 4,8 http://www.bryghuset-svaneke.dk/visside.asp?documentID=24

Caffrey’s Premium Beer 
Genuine draught 4,2 http://www.caffreys.ie/index.asp

http://www.beertest.de/Caffreys%20Genuine%20Draught%20Beer.htm

Newcastle Brown Ale 4,7 http://www.newcastlebrown.com

Bornholmer Bryg Mørk Guld 5,8 - 6,2 http://www.bryghuset-svaneke.dk/visside.asp?documentID=24

Miller Genuine Draft 4,7 http://www.thebeercompany.ch/d/sortiment/miller01.htm

Spitfire Premium Kentisk 
Strong Ale 4,5 http://www.shepherd-neame.co.uk/beers/index.php?spitfire

 

http://sintbernardus.netfirms.com/enbrunes.htm
http://www.bryghuset-svaneke.dk/visside.asp?documentID=24
http://www.caffreys.ie/index.asp

	Resultater af ølsmagningen den 14. marts 2003 

