
 

 

 

 

 
Årsmøte i Norbrygg Oslo 23. februar 2022. 

 
Styrets årsmelding for Norbrygg Oslo for 2021. 
 
Året 2021 ble nok et år preget at koronaviruspandemien, også for Norbrygg Oslo. Året 
startet med utelukkende digitale arrangementer, før en midlertidig gjenåpning igjen tillot oss 
å møtes sosialt. 
 
Mens arrangementer som bryggeribesøk og bålbrygging måtte avlyses, er vi glade for at vi 
klarte å gjennomføre to usmakskurs, en bryggekonkurranse, en hyggelig ølsmakekveld i 
Drammensveien 43, og ikke minst at tradisjonen Klubbmesterskapet igjen lot seg 
gjennomføre, nok en gang et svært vellykket arrangement. 
 
Norsk Ølfestival i januar 2021 ble avlyst, og den opprinnelige gjennomføringen i januar 2022 
utsatt på grunn av smittesituasjonen. 
 
Styret vil framheve det gode samarbeidet med Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug 
(KSHB), som har bidratt positivt på flere av våre arrangementer. 
 
Positive erfaringer med digitale arrangementer gjør at dette vil være et godt supplement til 
fysiske samlinger også når pandemien er over. 
 
Etter et rekordhøyt medlemstall på 619 medlemmer per 31.12.2020, endte vi i 2021 på 571 
medlemmer, en tilbakegang på 48. Etter rekordåret 2020, har de fleste fylkeslag en lignende, 
moderat tilbakegang. Erfaringsvis får vi alltids også noen nye medlemmer i forbindelse med 
Norsk Ølfestival, som ble avlyst i fjor, så nedgangen er ikke dramatisk. Likevel er det en 
påminnelse om å fortsette arbeidet med å hindre «gjennomtrekket» av medlemmer og tilby 
aktiviteter som gjør at flere ønsker å fornye kontingenten sin. 
 
Styret for 2021 takker for tilliten og ser fram til forhåpentligvis flere sosiale arrangementer i 
resten av 2022. 
 
Sammendrag av aktiviteter i 2021 
 
Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt 17. februar 2021 på Zoom. Styret hadde nok håpet på noen flere enn 
under 20 deltakere – selv om vi manglet den sosiale faktoren ved en fysisk samling. Dersom 
framtidige årsmøter skal gjennomføres digitalt, kan det vurderes å inkludere punkter på 
agendaen som vil kan trekke flere deltakere. 
 
Landsmøte 
Norbrygg Oslo hadde fire delegater på Norbryggs digitale landsmøte 18. april 2021.  



 

 

 

 

 
Bryggekonkurranser 
Det ble gjennomført én konkurranse i år: Det åpne oslomesterskapet i amerikansk øl i 
september. Det kom inn 27 bidrag fra 18 bryggere. Premieutdelingen fant sted på 
Klubbmesterskapet i oktober. Konkurransen var vellykket både arrangementsmessig og med 
tanke på antall deltakere og samarbeidet med dommerne. 
 
Usmakskurs 
Usmakskursene fortsetter å være populære. I 2021 gjennomførte vi to slike kurs i 
Drammensveien, i august og november. To årlige kurs synes å være et passende antall for å 
dekke etterspørselen blant Norbrygg Oslos egne medlemmer. 
 
Ølsmakingskvelder 
I oktober klarte vi å gjennomføre en vellykket kveld i Drammensveien 43 hvor vi smakte på 
hverandres hjemmebrygg. Kristianiastudentene stilte med et høyt antall deltakere og brygg, 
og bidro sterkt til et svært hyggelig arrangement. 
 
Klubbmesterskapet 
Etter et «hvileskjær» på grunn av pandemien i 2020, tillot situasjonen oss heldigvis å 
gjenoppta den populære tradisjonen med vårt eget, intime «Publikums favoritt»-lignende 
arrangement Klubbmesterskapet. 16 øl ble servert til de til sammen 46 deltakerne, som igjen 
ga svært positive tilbakemeldinger på arrangementet. Introduksjonen av foodtruck i 
bakgården var også populær. Hold av fredag i uke 43 i Drammensveien 43 også i 2022! 
 
Digitale kurs 
Etter at vi i 2020 alle ble mer vant til digitale kurs og aktiviteter, fortsatte Norbrygg Oslo å 
arrangere online-kurs i 2021. Som de fleste av våre arrangementer, var også disse åpne for 
medlemmer utenfor Oslo. I 2021 gjennomførte vi onlinekurs i vannjustering med Anders 
Hagen, to kurs i elektronikkprogrammering med Morten Sevland og et oppskriftskurs med 
Gustav Foseid. 
 
Norsk Ølfestival 2022 
Norbrygg Oslo tok over ansvaret for planleggingen av Norsk Ølfestival, med Arnljot Arntsen 
som leder av arrangementskomiteen. Nye smitteutbrudd medførte at den planlagte datoen 
29. januar 2022 ikke lot seg gjennomføre, og festivalen er utsatt. 
 
Studentsatsingen 
Norbrygg Oslos samarbeid med Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KSHB) har båret 
frukter i 2021. Studentene har bidratt positivt til våre aktiviteter. I 2022 håper vi å kunne 
ytterligere styrke samarbeidet. KSHB tiltrer fylkesstyret med tale- og forslagsrett. 
 
Samarbeidspartner Strømmen Hjemmebrygg 



 

 

 

 

Vi har fortsatt samarbeidet med Strømmen Hjemmebrygg (homebrew.no) også i 2021. I våre 
flaskekonkurranser og på Klubbmesterskapet får vinnerne gavekort hos Strømmen 
Hjemmebrygg. Samarbeidet med Strømmen Hjemmebrygg understøtter fylkeslagets syn om 
fordelen med økt mangfold blant bryggebutikkene. 
 
Dommerkontakt 
Dommerkontakt Arne Mo tiltrer fylkesstyret og også i år vært en viktig partner både som 
kursholder på usmakskursene og i for å koordinere aktiviteter for og med Norbrygg-
dommere i Oslo. 
 
Nyhetsbrev 
Norbrygg Oslo distribuerte tre nyhetsbrev for å promotere aktiviteter i årsmøteperioden. 
Nyhetsbrevene blir også delt på forumet. 
 
Fylkesstyret 
Styret i perioden har bestått av Jørgen Olsen (leder), Arnljot Arntsen (nestleder), Per Arne 
Munthe, Tor Brøndbo, John Petter Reinertsen og Knut Halvorsen. 
 
I tillegg har følgende representanter vært invitert som tiltredende styremedlemmer med 
tale- og forslagsrett: Dommerkontakt Arne Mo og en representant fra Kristianiastudentenes 
Haandbryggerlaug (KSHB). 
 
Det ble gjennomført sju styremøter i perioden fra årsmøtet i februar 2021 til februar 2022, 
hvorav de to siste var arbeidsmøter i forkant av årsmøtet. 


