
 
 
Årsmøte i Norbrygg Oslo 17. februar 2021. 

 
Styrets årsmelding for Norbrygg Oslo for 2020. 
 
Som i resten av samfunnet, ble 2020 preget av koronaviruspandemien også for Norbrygg 
Oslo. En årsplan med mange gode aktiviteter lot seg ikke gjennomføre, og det var leit å 
måtte avlyse de fleste av våre arrangementer, inkludert vår hyggelige tradisjon og 
minifestival Klubbmesterskapet. Vi er likevel glade for at vi har klart å gjennomføre mange 
arrangementer, som vist nedenfor. 
 
Samtidig tok vi i løpet av året i bruk digitale kanaler i større omfang både for Norbrygg 
nasjonalt og for fylkeslaget. Også når pandemien ligger bak oss, kommer vi vil å fortsette å 
bruke online-arrangementer som et supplement til samlinger med fysisk oppmøte. 
 
Til tross for begrensningene på grunn av smittevernsituasjonen, har Norbrygg Oslo hatt en 
positiv medlemsutvikling, opp fra 517 medlemmer 31.12.2019 til 622 medlemmer 
31.12.2020. Det er et mål å tilby alle medlemmer attraktive tilbud i 2021 – både digitalt og 
etter hvert sosialt, når situasjonen igjen tillater det. 
 
Styret for 2020 ser fram til at vi igjen kan samles og diskutere verdens beste hobby over en 
øl! 
 
Sammendrag av aktiviteter i 2020 
 
Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt 29. januar 2020 i Klubbhuset i Drammensveien 43. 
 
Bryggeribesøk 
Disse arrangementene er svært populære. Vi rakk (så vidt) å gjennomføre ett bryggeribesøk 
før pandemien stengte ned samfunnet, da vi 11. mars 2020 besøkte Grünerløkka Brygghus – 
både bryggeriet og puben. Det var et vellykket og godt besøkt arrangement med 33 
deltakere. Årets to andre planlagte bryggeribesøk ble avlyst. 
 
Landsmøte 
Norbrygg Oslo hadde fire delegater på landsmøtet, som i 2020 for første gang ble arrangert 
digitalt grunnet pandemien.  
 
Flaskekonkurranser 
Heldigvis lot årets to bryggekonkurranser i Norbrygg Oslo-regi seg gjennomføre: 
Oslomesterskapet i pils/lager med innleveringsfrist i mai hadde 28 bidrag fra 13 bryggere. 
Oslomesterskapet i belgisk øl med innleveringsfrist i september hadde 22 bidrag fra 19 



 
bryggere. At begge konkurransene ble så godt mottatt og hadde så mange deltakere, synes 
styret er meget gledelig. Det gir oss lyst til å fortsette.  
Det var også morsomt at Belgias ambassade i Oslo tok kontakt med oss i forbindelse med 
sistnevnte konkurranse og ønsket å invitere styret og vinnerne på besøk. Vi venter på at 
smittevernsituasjonen tillater at det blir fulgt opp. 
 
Usmakskurs 
Usmakskursene fortsetter å være populære. I år fikk vi avholdt bare ett kurs. Da det er 
begrenset antall plasser og vi flere ganger har opplevd at mange påmeldte ikke har møtt 
opp, må vi følge opp bedre med påminnelser framover. 
 
Smakssamlinger 
I september klarte vi å gjennomføre en samling innenfor smittevernansvarlige rammer i 
Drammensveien 43 for å smake på hverandres hjemmebrygg. Det var hyggelig å kunne 
gjennomføre. 
 
Digitale kurs 
Norbrygg Oslo har vært arrangør eller medarrangør av flere online-kurs i 2020. Siden digitale 
arrangementer tillater mange flere deltakere, er våre arrangementer i prinsippet åpne for 
Norbrygg-medlemmer over hele landet. I 2020 arrangerte vi kurs i bruk og vedlikehold av 
pH-meter med Anders G. Hagen, og årets hjemmebrygger Jørgen Olsen holdt foredrag om 
brygging av pils. Online-arrangementene er meget populære, og utvider tilbudet til å nå 
medlemmer som ellers ikke nødvendigvis ville deltatt. 
 
Arrangementer for kvinner 
Landsmøtet i 2019 besluttet en økt satsning på kvinner i Norbrygg. Gjennom 
årsmøteperioden har Sølvi «Ølhunnen» Strifelt tiltrådt styret i Norbrygg Oslo med tale- og 
forslagsrett. Det ble også avholdt et godt besøkt arrangement for, av og med kvinner i 
Drammensveien 43 i juni. I løpet av perioden har oppfølgingen av kvinnesatsingen blitt 
overført fra Norbrygg Oslo til Norbrygg sentralt. 
 
Studentsatsningen 
De siste par årene har Norbrygg Oslo samarbeidet med Kristianiastudentenes 
Haandbryggerlaug (KSHB), som holder til på Chateu Neuf. I begynnelsen av 2020 ble alle 
daværende KSHB-medlemmer som ikke allerede var Norbrygg-medlemmer innmeldt i 
Norbrygg. Norbrygg Oslo og KSHB fortsetter samprofileringen og å dra nytte på hverandre. 
KSHB tiltrer styret med tale- og forslagsrett. 
 
Samarbeidspartner Strømmen Hjemmebrygg 
Det gode samarbeidet med Strømmen Hjemmebrygg (hvis eierselskap tidligere også drev Ila 
Hjemmebrygg) fortsatte i 2020.  Også i år sponset de halve premien på våre 
flaskekonkurranser. 
 



 
Dommerkontakt 
Gjennom året har styret hatt et godt samarbeid med dommerkontakt Arne Mo, som har 
tiltrådt styret og vært en viktig partner i arbeidet med å skaffe dommere til våre usmakskurs 
og konkurranser. Fylkeslaget og dommerkontakt jobber sammen om å tilby Norbrygg-
dommere i fylkes kursing og aktiviteter. 
 
Annet 
Andre avlyste arrangementer inkluderer mjødkurs med Live S. Danielsen (pga. 
koronasituasjonen), bålbrygging i skogen 6. juni (pga. eksepsjonelt dårlig vær) og vår kjære 
tradisjon Klubbmesterskapet (på grunn av koronasituasjonen). 
 
Nyhetsbrev 
Norbrygg Oslo har også i 2020 distribuert fire nyhetsbrev for å promotere aktiviteter. 
Nyhetsbrevene blir også delt på forumet. 
 
Fylkesstyret 
Styret i perioden har bestått av Jørgen Olsen (leder), Morten G. Sevland, Per Arne Munthe, 
Tor Brøndbo og Ragnar Nilsen. 
 
I tillegg har følgende representanter vært invitert som tiltredende styremedlemmer med 
tale- og forslagsrett: Dommerkontakt Arne Mo, leder/nestleder i Kristianiastudentenes 
Haandbryggerlaug (KSHB) samt Sølvi Strifeldt, som representant for Av og med kvinner-
initiativet. 
 
Det ble gjennomført fem styremøter i 2020. 


