
 

Årsmelding Norbrygg Oslo, 2019 
 
 
2019 har vært et år med svært mange og gode arrangementer i Norbrygg Oslo. De aller fleste varslede 

arrangementer ble gjennomført, samt at det har kommet noen til underveis. 

Leders vurdering er at Styret har gjort en fabelaktig jobb for sine medlemmer, og 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 frem til 2019. 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 tid og ressurser i disse arrangementene. 

De tradisjonelle usmakkursene har vært populære i mange år, men vi ser nå en metning hvor vi ble nødt 

for å avlyse ett av disse. Til neste år vil vi redusere antallet. 

Her er et resymé av 2019 

Årsmøtet 

15. januar 2019 ble det avholdt Årsmøte i Klubbhuset i Drammensveien 43. Møtet ble fulgt opp med en 

hyggelig sosial samling. Det var viktig for Norbrygg Oslo og holde Årsmøte tidlig for å komme tidlig i gang 

med årshjulet. 

Nyhetsbrev 

Ihht våre arrangementer og aktivitetsnivå, utgir Norbrygg Oslo 4 nyhetsbrev. Disse utgis i sammenheng 

med våre store arrangementer. 

Norsk Ølfestival 

Også i 2019 deltok Norbrygg Oslo med egen stand på NØ. Dette var del av premien til vinnerne av 

Oslomesterskapet i Pils. Det er besluttet å gi andre premier i denne konkurransen enn stand for 

kommende år. 

Usmakskurs 

Det har blitt gjennomført 3 av 4 usmakekurs gjennom 2019. De tre første kursene var fulltegnet, mens 

det siste måtte avlyses pga få påmeldte. Det ser ut som om Norbrygg Oslo har mettet behovet for 4 

usmakskurs per år, og bør redusere dette for 2020. 

Selv om Hjemmebryggerhelgen 2019 ikke ble arrangert av Norbrygg Oslo, ble helgen ledet av Norbrygg 

Oslo sin leder. Det er besluttet at Hjemmebryggerhelgen ikke skal gjentas i 2020. 

Landsmøte var et arrangement holdt av Sentralstyret hvor Norbrygg Oslo bidro på den sosiale delen av 

arrangementet. 

Flaskekonkurranser 

Norbrygg Oslo har økt antallet flaskekonkurranser fra 1 til 2 per år. Oslomesterskapet i Pils ble avholdt 

som tidligere år, mens vi i 2019 utvidet med Oslomesterskapet i Britisk øl. Begge konkurransene fikk 

svært god mottakelse. 

Bryggeribesøk 

Interessen for Bryggeribesøk har vært høy siden vi startet med dette i 2018. i 2019 har vi gjennomført 2 



 

av 3 annonserte besøk. I mars besøkte vi Eik & Tid, og i august besøkte vi Sagene bryggeri. Vi hadde også 

annonsert et bryggeribesøk i uke 45, men dette måtte dessverre avlyses. 

Klubbmesterskapet 

Norbrygg Oslo har for andre året på rad arrangert Klubbmesterskapet i ølbrygging på Klubbhuset. Også i 

år var det et svært godt oppmøte. Klubbmesterskapet er åpent for alle Norbryggs medlemmer, og flere 

deltakere var også i år tilreisende. 

Samarbeidspartner 

Det gode samarbeidet med Ila Hjemmebrygg er videreført til Strømmen Hjemmebrygg etter at butikken 

på Ila la ned. Også i år sponset de halve premien på våre flaskekonkurranser og på klubbmesterskapet. 

Dommerkontakt 

Nytt i 2019 er utnevnelse av en dommerkontakt som ikke selv sitter i Fylkesstyret. Det er et krav at 

dommerkontakten selv skal være dommer. Norbrygg Oslo har vært så heldige å få Arne Mo til å bære 

denne tittelen og oppgaven. Allerede i november ble første dommertrening arrangert av Arne i 

Klubbhuset. Arne fikk og Gustav arrangerte, og vi håper det planlegges mange arrangementer i 2020. 

Kostnader vedr. dommertrening og -aktiviteter er besluttet å holdes utenfor fylkesøkonomien. 

Studentsatsningen 

Norbrygg Oslo startet i 2018/2019 et samarbeid med Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug (KH). 

Avtalen vi har gjort med KH, er at vi stiller med fagkompetanse, kursressurser, nettverk +++. Alle 

Norbrygg Oslo sine arrangementer er også åpne for KH, og KH listes som samarbeidspartner. Til 

gjengjeld vil alle KH’s medlemmer også meldes inn i Norbrygg (Oslo). Det tar tid å få innført dette, men 

målet er at alle deres medlemmer skal også være våre medlemmer inne utgangen av Q1 2020. 

Kvinnesatsningen 

Det ble på Landsmøtet i 2019 besluttet en økt satsning på kvinner i Norbrygg. Norbrygg Oslo har derfor 

vervet en fanebærer for denne aktiviteten. Sølvi ’Ølhunnen’ Strifelt har allerede kommet godt i gang, og 

har allerede profilert Norbrygg i VG sitt magasin ’Godt’ og i Ølguiden. Mange initiativ og ressurspersoner 

er hentet inn via Søvi sitt store nettverk via Ølhunnen. For og vise at Norbrygg virkelig satser på kvinner, 

sendte vi i romjulen ut Ølguiden som inneholdt en stor reportasje om kvinner i ølbransjen ut til alle 

kvinnelige medlemmer, inkl. dem som ikke hadde betalt inneværende perioden. 

Styret i Norbrygg Oslo innledet allerede i 2019 satsningen på kurs for 2020. 30.04.20 arrangerer vi kurs i 

Mjød. Det er også planlagt to teknologikurs, samt kurs innen både Tyske og Britiske øltyper. 
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