
Møde den 10. september 2010. 
 
Deltagere:  Palle, Søren, Bruno, Hans Erik, Jens, Preben 
 
Så lykkedes det igen. Alle var fremmødte og det på den ordinære mødedag. Det var med en vis 
skepsis, at vi mødte op hos Hans Erik, for vi havde gennem Per fra Dagli’ Brugsen hørt, at både 
Hans Erik og Søren havde købt ”Gnalling” øl.  
 
Weekenden før mødet havde der været en inspektion af Friends. Hvor utrolig det end lyder, så 
efterlod Preben en øl på Friends efter en våd aften. Bare rolig. Øllen gik ikke til spilde. Bruno 
overtog øllen. 
 
Hvad er den af? Jens havde ikke fået slips på, selv om der var udsendt huskeliste. 
 
Hans Erik var lidt urolig. Hvor blev maden af? Hans Erik havde bestilt mad hos BS Food, men den 
var ikke ankommen. 
18:05. Hans Erik ringede til BS Food for at høre til maden. UPS, det havde de glemt.  
Det kunne åbenbart gå stærkt hos BS Food, for kl. 19:00 ankom maden, dog efter de havde kørt 
forbi flere gange. 
 
18:42. Søren og Palle ankommer. Lidt sent, da mødet officielt starter kl. 18:30.  
 
Vi startede op med en Kozel Dark, mens vi ventede på maden. Den smagte faktisk godt af en 
”Gnalling” øl at være, men den var jo også fra Tjekkiet. 
 
Klubhuset flytter. Dagli’ Brugsen flytter til Havnbjerg, men Per har lovet, at der også vil være plads 
til klubhuset. Det ser vi frem til. 
 
Så kom maden. Det var Mexikansk Grill fra Sandvejs Dinner Transportable. Der var meget godt og 
rigeligt. Vi var kun 6 personer og mindste bestilling var til 10 personer.  
 
Næste øl var Casablanca Beer Premium Lager fra Marokko. Én sagde: Hvis vi har fået 20 af dem, 
så glider de bedre ned. 
 
Palle kom med noget ganske overraskende. Han trænede på cykel. Han kom helt ned på 108 kg, 
men så kom ferien… 
Lige et spørgsmål: Har Palle ikke ferie hele tiden? 
 
Nu kom Buur øl fra Raasted Brughus på bordet. Den var gal sød og havde godt med humle. Den 
smagte faktisk igennem Hans Eriks forkølelse. 
 
20:05. Bruno løsner en knap i bukserne. 
 
Nu fremlagde Jens en mappe med billeder af de fleste øl, vi havde smagt. Et flot og omfattende 
arbejde for vi havde egentlig smagt rigtig mange øl.  
 
Heineken kom på bordet og det i form af en 5 liters dåse. Der var dog kun en enkelt dåse, men det 
var alligevel en passende størrelse til 6. Det var en tam øl i forhold til Tuborg. 
 
Hans Erik: Det er fan’me mørkt om morgenen.  
Ikke når jeg står op, kom det prompte fra Palle. 
 
Åh Jah. 



Muslimer beder 5 gange om dagen. Det havde fan’me ikke gået i Adolfs tid, ifølge Finn. 
 
Chili Tripel fra Midtfyns Bryghus var den næste øl. Den ”bed” lidt efter nogen druk. Den var sød og 
klistret. Ikke vores smag. 
 
22:00. Ølkrig. De sidste rester i Heineken dåsen interesserede Søren. Søren strintede lidt på Palle – 
altså med øllen. Det fortrød Søren, for Palle tog dåsen og åbnede for alle sluser mod Søren. 
Heldigvis var der ikke meget tilbage i dåsen, men alligevel. Vi må ikke lege med maden. 
 
Jens kom med nu en redegørelse om, at det var rigtig, hvad Montgomery gjorde i forhold til, hvad 
Patton ville.  
 
22:17. Hattene begyndte nu at snurre både på Jens og Søren. 
 
Den sidste øl var Camerons Strongarm Ruby Red Ale. En typisk engelsk øl, der manglede kulsyre. 
Med kulsyre kunne det blive en ganske god øl. 
 
23:04. Nu knappede Bruno endnu en knap op.  
 
”Bummelot” er en kvast på en morgensko – hos bøsser. 
 
Der er meget tennis og det har rejst spørgsmålet: Er Mors Open = Maas Open?   
  
 
 
 
Som sædvanlig er der åbne spørgsmål, som skal besvares på næste ordinære møde:  
 

- Kan Preben ikke lide øl? 
- Har Palle ikke ferie hele tiden? 
- Træner Palle ikke på cykel i ferien? 
- Hvem er Finn? 
- Er det seriøst at lege med maden? 
- Er Brunos bukser blevet for små? 

 
Næste ordinære møde er hos Jens 
Fredag den 11. marts 2011 kl. 18:30. 
 
 
 
 
Vel mødt. 
P. Nørskov 



Resultater af ølsmagningen den 10. september 2010 
 
 

  Alc. % Bemærkninger 

Kozel Dark 3,8 0,50 l flaske. Mørk (meget mørk) farve. Klar med fint vedvarende skum. Smager godt af en ”gnalling øl” at være. Lidt i 
retning af karamel, kaffe. 

Casablanca Beer – Premium 
Lager 5,0 0,33 l flaske. Premium Lager The original beer fra Marokko. Lys og klar med fint skum, der dog hurtig er væk.   

Buur Øl  6,4 0,33 l flaske. Ufiltreret. Gal sød med en del humle. 

Heineken 4,6 5,0 l dåse. Lys og klar med flot skum. En tam øl i forhold til Tuborg og Tuborg er kraftigere.   

Chili Tripel 9,2 0,50 l flaske. Klar med en flot lysbrun farve. Skum forsvinder hurtigt. ”Bider” lidt efter nogen druk. Sød og klistret. Ikke 
lige vores smag.  

Camerons Strongarm 
Ruby Red Ale 4,0 0,50 l flaske. Mørk og klar. Skummet er kun kortvarigt. Mangler kulsyre. Med kulsyre kunne det blive en god øl.  

 
 
 

  Alc. % Links 

Kozel Dark 3,8 http://www.kozel.cz/en/products/dark.html 

Casablanca Beer – Premium 
 Lager 5,0 http://www.brasseries-maroc.com/biereslocales.aspx 

Buur Øl 6,4 http://raasted-bryghus.dk/2010/randers-buur/ 

Heineken 4,6 http://www.heineken.dk/#/products 

Chili Tripel 9,2 http://www.midtfyns-bryghus.dk/sortiment/chilitripel.html 

Camerons Strongarm 
Ruby Red Ale 4,0 http://www.cameronsbrewery.com/brands/brand.php?type=draught 

 

http://www.kozel.cz/en/products/dark.html�
http://www.brasseries-maroc.com/biereslocales.aspx�
http://www.cameronsbrewery.com/brands/brand.php?type=draught�

	Resultater af ølsmagningen den 10. september 2010

