
 
 
Årsmøte i Norbrygg Rogaland 24. februar 2021. 

Styrets årsmelding for Norbrygg Rogaland for 2020.  

2020 var koronaåret hvorav mesteparten av våre planlagte aktiviteter måtte endres, vi ble som i 
resten av samfunnet, preget av koronaviruspandemien. Flere av våre planlagte aktiviteter måtte 
derfor endres eller avlyses. Vi er likevel glade for at vi har klart å gjennomføre mange 
arrangementer, som vist nedenfor. 

I 2020 tok Norbrygg sentralt i bruk digitale kanaler for online-arrangementer som et supplement 
til samlinger med fysisk oppmøte, noe som har vært nyttig å lærerikt for våre medlemmer. 

Til tross for begrensningene på grunn av smittevernsituasjonen, har Norbrygg Rogaland hatt en 
positiv medlemsutvikling, opp fra 732 medlemmer 31.12.2019 til 778 medlemmer 31.12.2020. 
Styrets mål er å tilby alle medlemmer attraktive aktivitets tilbud i 2021. 

Sammendrag av aktiviteter i 2020  

Hjemmebryggeraften 10. januar 
Vi fikk låne laboratoriet utstyret til «vit hva du drikker», slik at vi kunne måle hvor sterkt ølet 
egentlig var. 
 
Årsmøte 
Årsmøte Norbrygg Rogaland ble avholdt fredag 14. februar, på Hindal gård 
 
Hjemmebryggeraften 14. februar 
Etter Årsmøte fikk vi besøk av Stian Krog fra Mjøderiet, som fortalte hvordan de brygget mjød, 
samt hvordan vi kunne. Vi fikk og servert fantastiske smaksprøver. 
 
Usmaksamling 18. februar 
Der ble gjennomført usmakssamling på Mellombels i Bryne.  
 
Hjemmebryggeraften 8. mai 
Første forsøk på å gjennomføre hjemmebryggeraften, med korona smittevernstiltak. Denne 
kvelden var der kun lagt opp til sosialt samvær. 
 
Malt- Sjelen i ølet med Bonsak gårdsmalteri 11. Juni 
Malt- Sjelen i ølet ble gjennomført på Brix i Bryne. Tyson Weaver fra Bonsak Gårdsmalteri kom og 
underviste hva malt faktisk er og hvordan vi selv kan bruke det på best mulig måte. 
 
Hjemmebryggeraften 12. juni 
Vi hadde planlagt besøk fra en av våre gode samarbeidspartnere, men de måtte avlyse i siste 
stund, derfor ble der gjennomført en sosial kveld med ølquiz 
 
 



 
 
Hjemmebryggeraften 14.august 
Der ble bygget øl over bål, uken i forveien som ble satt med Kveik, og dermed kunne vi 
gjennomføre en  oppskåke. 

 
 
Hjemmebryggeraften 11 september 
Der ble gjennomført en triangel test for å se hvem som kunne klassifisere forskjellige ølsorter. 
 
Vørterdeling 2020 26. september 
Da vi ikke kunne ta turen til Rygr brygghus for vår årlige omvisning med vørter utdeling, ble det 
bestemt at vi skulle ta en «hjemmekontor» variant. Alle påmeldte fikk en sekk med malt fra Jæren 
korn og malt. Som en selv skulle lage vørter og øl av. 
 
Hjemmebryggeraften 9. oktober 
Vi gjennomførte en usmaksamling for våre medlemmer, før vi smakte på masse godt 
hjemmebrygg. 
 
Flaskekonkurranse 
Vi fikk gjennomført en flaskekonkurranse i slutten av året, derfor mørkt øl. 30 bidrag fra 28 
bryggere. 
 
Dommerkontakt 
Gjennom året har styret hatt et godt samarbeid med dommerkontakt Øyvind Aardal, 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 i 2020 var Rogaland ølfestival, bryggeribesøk, finale i vørterdeling og 
noen hjemmebryggeraftner på grunn av koronasituasjonen. 
 
Fylketsstyret 
Styret i perioden har bestått av Ole Nærheim (leder), Mikal Anda, Fredrik D Johnsen, Harald 
Halvorsen, Ronny Gilje, Kenneth Flikkerud og Alexander Skigelstrand Christensen 
 
Det ble gjennomført åtte styremøter i 2020.  
 


