
 

 

 

 

 
Årsmøte i Norbrygg Oslo 14. februar 2023. 

 
Styrets årsmelding for Norbrygg Oslo for 2022. 
 
Norbrygg Oslo har gjennomført ni medlemsarrangementer i løpet av årsmøteperioden, og 
har kommet i normalt gjenge etter Covid-19-pandemien. 
 
Etter et rekordhøyt medlemstall på 619 per 31.12.2020, opplevde fylkeslaget en nedgang 
både i 2021 (571) og 2022, da vi endte på 530 betalende medlemmer. Denne trenden er 
tilsvarende også i andre fylker. Fylkesstyret mener at et økt fokus på rekruttering, samt det 
igjen å få arrangert Norsk Ølfestival, kan bidra til å øke medlemstallet igjen. 
 
Sammendrag av aktiviteter i 2022-23 
 
Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt 23. februar 2022 i Google Meet. Digitale årsmøter engasjerer ikke 
mange, så ved framtidige digitale årsmøter anbefaler fylkesstyret å kombinere årsmøtet med 
foredrag eller aktiviteter som kan trekke flere deltakere. 
 
Landsmøte 
Norbrygg Oslo hadde fire delegater på Norbryggs digitale landsmøte 24. april 2022.  
 
Bryggekonkurranser 
Det ble gjennomført to flaskekonkurranser i 2022: På forsommeren var temaet lys ale og 
hveteøl, mens rammen for konkurransen på høsten var mørk lager og mørk ale. Vårens 
konkurranse hadde 21 forskjellige øl fra 13 forskjellige bryggere. Finalen bestod av øl fra 5 
forskjellige klasser, og det var en weissbier som vant med en engelsk ordinary bitter og 
American pale ale på de neste plassene. I høstens konkurranse var det totalt 23 forskjellige 
øl fra 13 bryggere. Finalen bestod av to amerikansk barley wine, en klassisk røykøl, en 
wiener, en münchener dunkel og en engelsk brown ale.  Det var klassisk røykøl som gikk av 
med seieren, med wiener og engelsk brown ale på de neste plassene. 
 
Usmakskurs 
I årsmøteperioden har vi gjennomført tre usmakskurs, i mars, september og januar. Vi 
begynner å få meget god erfaring med å gjennomføre disse kursene, og to til tre kurs i året 
synes å være et passende antall for medlemmene våre. 
 
Ølsmakingskvelder 
Vi gjennomførte to vellykkede kvelder i Drammensveien 43 hvor vi smakte på hverandres 
hjemmebrygg, på våren og på høsten. Arrangementet på våren ble gjennomført i samarbeid 
med Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KSHB), som nok en gang bidro sterkt med 
både deltakere og hjemmebrygg. 



 

 

 

 

 
Bryggeribesøk 
Det ble gjennomført ett bryggeribesøk i 2022, til Ringnes Bryggeri på Gjelleråsen. Vi fikk 
omvisning og foredrag fra Tore Hage og andre sentrale bryggere. 30 deltakere. Vi satte opp 
buss fra Oslo. Arrangementet var fulltegnet og meget vellykket. 
 
Klubbmesterskapet 
Ett av årets høydepunkter var vårt sosiale og populære arrangement «Klubbmesterskapet», 
det uoffisielle Oslomesterskapet i hjemmebrygging der publikum stemmer fram vinnerne. 12 
øl fra 10 bryggere ble servert til de oppunder 50 deltakerne, som igjen ga svært positive 
tilbakemeldinger på arrangementet. For andre år på rad var servering fra foodtruck i 
bakgården inkludert i billettprisen, noe som ble satt pris på. 
 
Digitale kurs 
Foruten årsmøtet, gjennomførte vi ingen andre digitale arrangementer i årsmøteperioden. 
Likevel mener styret at digitale kurs som er åpne for alle kan være et godt supplement og 
godt egnet for visse typer arrangementer. 
 
Norsk Ølfestival 2022 
Av ulike praktiske årsaker ble dette arrangementet først utsatt og så avlyst. Vi jobber med å 
finne egnede lokaler for gjennomføring, og håper at arrangementet snart vil gjenoppstå. 
 
Studentsatsingen 
Norbrygg Oslo har i flere år samarbeidet med Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug 
(KSHB), som også i 2022 har bidratt positivt til våre aktiviteter. KSHB inviteres til 
fylkesstyremøtene med tale- og forslagsrett. 
 
Samarbeidspartner Strømmen Hjemmebrygg 
Vi har fortsatt samarbeidet med Strømmen Hjemmebrygg (homebrew.no) også i 2022. 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 fortsetter å være en viktig ressurs både som 
kursholder på usmakskursene og ved å koordinere aktiviteter for og med Norbrygg-
dommere i Oslo. 
 
Nyhetsbrev 
Norbrygg Oslo distribuerte fire nyhetsbrev for å promotere aktiviteter i årsmøteperioden. I 
tillegg har vi også promotert det nye dommerkurset til våre medlemmer. 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. Styresammensetningen 
var identisk som foregående periode. 
 
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 avholdt fem styremøter i perioden fra årsmøtet i februar 2022 til februar 2023. 


