Årsmelding Norbrygg Oslo 2018
2018 har vært et år med svært mange og gode arrangementer i Norbrygg Oslo. De aller fleste
varslede arrangementer ble gjennomført. Som alltid må enkelte justeringer foretas, som da vi fikk
frafall av de to viktigste lokale ølarrangementene i vårt fylke: Oslomesterskapet i hjemmebrygging og
IKT NM.
Min vurdering er at Styret har gjort en fabelaktig jobb for sine medlemmer, og jeg vil benytte
anledningen til og takket hele styret for et hyggelig og aktivt år.
Det har vært en økende deltakelse gjennom året, og en stor økning fra 2017 til 2018. Det tar tid å
bygge opp et miljø, og vi ser nå at medlemmer som har deltatt på våre tidligere arrangementer,
kommer tilbake – og at nye stadig kommer til. Det er svært gledelig og motiverende for et styre som
legger ned mye ressurser i disse arrangementene.
Det har tidvis vært for tett mellom planlagte arrangementer. Vi har da forsøkt å gjennomføre
arrangementer som vi vet er ettertraktet av våre medlemmer. Arrangementer med lavere deltakelse
har derfor måttet vike. Dette er grunnen til at alle varslede usmakskurs har blitt gjennomført, mens
smakesamlinger har vært nedprioritert. Denne og mange andre lærdommer er tatt inn i
planleggingen av arrangementene for 2019.
Her er et resymé av 2018
(OiP4) Stand på PF.
Som del av premien i Oslomesterskapet i Pils, stiller Norbrygg Oslo med full Stand, tappeutstyr og
infomateriell for de tre vinnerne på PF/Norsk Ølfestival. De vinner også et 19L Corneliusfat og
ingredienser til å brygge vinnerølet sitt til PF.
Usmakskurs
Det har blitt gjennomført 4 usmakekurs gjennom 2018 (febr./april/aug./nov.). Alle kursene har vært
fulltegnet, og har blitt arrangert av en styrerepresentant og kursdelen har blitt holdt av en av
Norbryggs øldommere.
Årsmøtet for 2017 ble holdt i slutten av februar i lokalene til Bouvet, og ble etterfulgt av en hyggelig
Pubkveld på Majorstua.
Selv om Hjemmebryggerhelgen 2018 ikke ble arrangert av Norbrygg Oslo, deltok over halve styret på
dette flotte arrangementet. Hjemmebryggerhelgen i april 2019 avholdes i Oslo.
Landsmøte var et arrangement holdt av Sentralstyret hvor Norbrygg Oslo bidro på den sosiale delen
av arrangementet på fredagen.
Allerede i april ble ny flaskekonkurranse utlyst: (OiP1) Utlyse / arrangere Oslomesterskapet i Pils /
Lager. Årets konkurranse ble utvidet fra Pils til de fleste lagertyper. Interessen er sterkt økende.
Bryggeribesøk
Det har lenge vært interesse for bryggeribesøk, og i mai 2018 gjennomførte vi vårt første
arrangement. Dette ble avholdt hos Oslo Mikrobryggeri, og ble gjennomført nøyaktig 20 år (+/-2

dager) etter Norbryggs første NM – holdt hos Oslo Mikrobryggeri.
Gjennom 2018 ble det totalt holdt 3 bryggeribesøk, og interessen har vært sterkt økende. I august
var vi hos St. Hallvard, og i november var vi på Ringnes Brygghus. Også disse to arrangementene
hadde svært godt oppmøte.
I september ble det avholdt Fylkesledersamling hvor alle fylkeslederne ble samlet sammen med
Sentralstyret og inviterte. Dette ble avholdt i Norbrygg sitt ‘klubbhus’ på Frogner.
I september ble også flaskene samlet inn for Oslomesterskapet i Pils. Innsamlingen ble gjort på
Grünerløkka, og bedømmingen ble gjennomført i den påfølgende uken av dommere fra Norbrygg.
Senere same måned ble vinnerne kåret og informert.
Ett av arrangementene som var satt opp 4 ganger i 2018, var Ølsmakekveld. Da mange
arrangementer klumpet seg sammen i slutten av de oppsatte månedene, ble disse strøket hele 3
ganger. I september ble imidlertid den første og eneste samlingen gjennomført. Arrangementet var
svært vellykket, men lite besøkt.
Etter at både Oslomesterskapet i ølbrygging og IKT NM ble avlyst, kastet styre i Norbrygg Oslo seg
rundt og dro i gang Klubbmesterskapet i ølbrygging i Drammensveien 43. Arrangementet var åpent
for alle fylker, noe flere utenbys benyttet seg av.
Selv om arrangementet ble gjennomført med svært kort planleggingsfrist, ble det mesterlig
gjennomført av alle styrets medlemmer, en frivillig og en fotograf.
Mange stilte med flere øl, og mat ble servert for alle bryggere og gjester.
Det ble opprettet et tett samarbeid med Ila Hjemmebrygg, og Ila stilte med generøse premier til
klubbmesterskapet. Foruten de tre vinnerne av klubbmesterskapet, ble det også delt ut diplomer og
premier til de tre vinnerne av Oslomesterskapet i Pils.
6 velfortjente pallplasseringer.
Arrangementet fikk vist alle fordelene ved å ha et klubbhus med tilstøtende lager. Uten dette kunne
trolig dette arrangementet ikke ha blitt gjennomført på så kort varsel.
Alle bryggere og gjester deltok i opprydding, og arrangementet ble deretter flyttet til Forrest &
Brown på Frogner.
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