Møde den 10. marts 2006.
Deltagere:

Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens og Preben

Det 8. ordinære møde i Als Nørherred Ølnyder Laugh blev afholdt hos Søren. Her var Jette i fuld
gang med at love mad, da vi ankom. Vi fik, omgående at vide af Jette, at vi kom for tidlig. Det
forhindrede dog ikke Jette i at give Preben et knus. Hun sagde dog, at det var fordi, Preben var den
eneste, hun kunne nå.
Vi startede med en opvarmning i form af Tuborg, ligesom for at have et fælles udgangspunkt. Her
bør nævnes, at Preben ikke havde det første originale ølglas med. Han bedyrede dog, at det stod
derhjemme. Det får vi se næste gang. I øvrigt er det et problem med disse skylleglas. Vi har kun 2
sæt á 6 glas. Preben må se at vinde 4 sæt mere ved kommende øl smagninger på Pubben.
Hans Erik startede med at følge op på tidligere ubesvarede spørgsmål.
- 5 liter øl kunne blive for gammel hos Palle, fordi den allerede var for gammel, inden han fik den.
- Palle kan ikke rigtig greje den med Connies trekant. Han burde ellers være den rigtige til at svare
på det, men det kan være, at posten er bedre til det.
- Palle bliver spurgt om, hvor transportkassen til kassen bliver af. Det må være noget, formanden
har fundet på. Næ, det skulle være en foret transportkasse. Nu er Palle dog kommet med en
kuffert som en start og så vil han undersøge, om Biva har en passende kasse.
- Der er flere medlemmer, som drikker vand i forbindelse med ølsmagningerne. Bruno siger til
Palle: Så kan jeg holde til druk 2 dage mere end dig. Og det er jo sandt nok.
- Hans Erik og Palle ringer ikke mere op til forkerte telefonnumre.
- Jens mangler ikke en pædagog. Han mangler en rygsæk.
- Nej, Jens er ikke en sanger. Nej bestemt ikke.
- Ved den sidste øl smagning opdagede Søren og Palle slet ikke øllet fra Joan, derfor efterlod de
den.
- Søren var tåben.
- Palle indkalder til et ekstraordinært møde, hvor Søren og Palle prøver at råde bod på, at de havde
glemt ølglassene ved øl smagningen i klubhuset.
Nu kunne den egentlige øl smagning starte. Den første øl var Golden Glory, hvortil Jette servede en
herlig forret. Det var fiskerulle med soja og chili og smagte rigtig godt. Her skulle man dog passe
lidt på, for nogle erfarede at Golden Glory ikke duede. Fersken øl og chili passede ikke sammen.
Jens overvejer, om han skulle have taget noget Heino med.
Klokken var nu 19:07 og Jette danser allerede. Der var en udbredt opfattelse af, at der var varmt,
bortset lige fra Jens, som frøs.
Nu kom Menabrea på bordet sammen med hovedretten. Det var en rigtig dejlig flæskesteg med
sprød svær og rødkål.
P. Schmidt må have nyrer, som vi andre har klunker, siger Palle, da han hører, at P. Schmidt ikke
skulle af med vandet under en hel drukaften.
Søren gør opmærksom på, at der ikke er nogen håndvask i bryggerset.
Skål for vore koner og kærester og gid de aldrig mødes.
Jette siger, at Søren kan være fuld, når han kommer hjem fra ølmøde, men det kunne da være værre.
Så kom Christian 2.s øl Kakebille på bordet. Jette blev spurgt, om hun en gang imellem kunne
mærke en vis sitren i brystvorterne. Jah. Er det så fordi, de kan sidde i klemme i bukselinningen?
Da det kunne konstateres, at Søren og Jens ikke var startet på Kakebillen endnu, sagde Jette, at de
vist var nogle værre vatnisser.
Bruno vil hjem. Hans skal pisse hele tiden.

Jette tager du problemerne med i seng. Ja, engang imellem. Nå, vil han ikke sove på sofaen.
Nu var det tid til Lancashire Brown Ale.
Så kom der en overraskelse. Vi fik Faxe Fad. Øllene var skænket af Jette og Connie i stedet for en
mavedanser. Jette og Connie havde undersøgt tingene nøje. Prisen for en mavedanser var 1200,- +
transport. Det mente de var for dyrt og skænkede en Faxe i stedet. Jammen Jette og Connie tag dog
os med på råd, når sådanne vigtige beslutninger skal tages. Vi kunne altså godt have suppleret lidt i
kassen, så vi slap for Faxen.
21:07 sidder hatten meget skævt på Jens.
Der skal gennemføres en sammenligning af Newcastle Brown Ale og Lancashire Brown Ale på det
næste ordinære møde. Nu blander Jette sig i det hele. Hun siger, at næste gang skal det være med
dans og det hele. Skal vi så ikke have det næste møde hos Søren igen?
21:42 er Jens ved at falde af stolen.
Bruno er dårlig. Han skal stadig på lokum hele tiden. Om han skal hjem? Nej, han skal først have
smagt øllene. Så kom Hercules Double IPA på bordet. Ikke en udpræget succes. Nogle
kommentarer var, at det smagte nærmest som rottegift og hele det laaaan er en vits. De kan ikke
lave øl.
21:58 hatten er nu på vej ned langs siden på Jens og han mangler at drikke både Faxe Fad og
Hercules Double IPA.
Referatet skal tidligere ud end sidste gang. Der varede altså for længe, inden det kom. Det var
naturligvis Jette, som kommenterede det. Vi andre viste jo godt, hvad der var sket. Sådan da.
Nu startede der en nyseri af en anden verden. Først startede Søren. Et kvarter efter kom han tilbage.
Så begyndte Hans Erik sørme også. Palle og Søren hælder Hercules Double IPA øllet ud i
vasken????
Jens giver Preben sit glas med Hercules Double IPA. Til gengæld begyndte Preben nu også at nyse.
Som den sidste øl kom Yeti Imperial Stout. Nu kom så aftenens anden overraskelse. Aldrig har Jens
set så godt ud, som nu på det her tidspunkt kl. 22:45.
Palle og Jens begyndte at tale om Adolf.
Jette ville ikke danse med Preben.
Palle og Hans Erik er enige om, at Deep Purple er bedst og især guitaristen Ritchie Blackmore.
Palle skal ned til Hans Erik for at høre ZZ Top. Mon det gælder hele øllauget?
Preben vil have Irish Coffee.
Enten er det et musik møde eller også er det et øl møde.
Bruno er temmelig dårlig.
Palle falder ned kl. 00:35.
00:53 tog Bruno hjem. Brunos indsats var prisværdig.
00:55 siger Søren: Jeg er fuld som en allike.
Referenten eller rettere referenterne var herefter ikke mere i stand til at tage notater, hvorfor der
ikke refereres mere fra det ordinære møde. Det ordinære møde var derfor slut og resten fortaber sig
i tågerne på Pubben.

Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:
-

Har Preben stadig det første ølglas?
Kan posten bedre finde ud af Connies trekant?
Har Biva en transportkasse til glassene?
Har Palle indkaldt til ekstraordinært møde?
Hvor fuld kan Søren være?
Er Søren og Jens vatnisser?
Sammenligning af Newcastle Brown Ale og Lancashire Brown Ale
Kan man tillade sig at hælde Hercules Double IPA i vasken?
Skal hele øllauget ned til Hans Erik og høre ZZ Top?
Er der tåget på Pubben?

Nok et spændende link: Guide to Beer http://g2b.dk/ Dansk med over 3500 øl.

Næste ordinære møde er hos Preben
Fredag den 8. september 2006 kl. 18:30.

Vel mødt.
P. Nørskov

Resultater af ølsmagningen den 10. marts 2006

Alc. %

Golden Glory

4,5

Menabrea Strong

6,5

Kakebille. Christian 2.s øl

5,7

Lancashire Brown Ale, Thwaites

5,0

Faxe Fad

4,6

Hercules Double IPA (India Pale
Ale)
Yeti Imperial Stout

9,1
9,5

Alc. %

Bemærkninger
Lys brun farve med fint skum. Flaske på 0,5 l. Kraftig duft af fersken. Den smager også af fersken, men ikke så
udpræget. Lidt tør eftersmag. Duer ikke til chilli
Lys øl i en sympatisk 0,66 l flaske. Rigtig flot tykt skum. Fin størrelse og passer som en morgen pilsner. Minder om en
Classic pilsner.
Standard 0,33 l flaske. Mørk, rødbrun og flot tykt skum. Ingen aroma, let karamel smag. Af en mørk øl at være, er den
ret flad.
0,50 l. Mørk og typisk engelsk ale uden megen kulsyre.
0,50 l på dåse. Meget lys farve og flad i smagen. Kendt fra gamle dage, dengang man havde seks faxe fad med.
Skænket af Jette i stedet for en mavedanser.
1 pint. Fin klar farve. Mere snerpende end en standard IPA. Ikke vores smag. Lidt sødlig og meget bitter. Meget slem,
nærmest som rottegift.
1 pint. Meget mørk med flot skum. Kan karakteriseres som en Guinness kombineret med en belgisk øl.

Links

Golden Glory

4,5

http://www.badgerbrewery.com/beers/glory.asp

Menabrea Strong

6,5

http://www.birramenabrea.com/

Kakebille. Christian 2.s øl

5,7

KAKEBILLE.pdf

Lancashire Brown Ale

5,0

http://www.pindhus.dk/index.php?menu=visvare&vgid=11&pvgid=16&vareid=62

Faxe Fad
Hercules Double IPA (India Pale
Ale)
Yeti Imperial Stout

4,6

http://www.royalunibrew.com/

9,0

http://www.greatdivide.com/thebeers/hercules.htm

9,5

http://www.greatdivide.com/thebeers/yeti.htm

