SmakÅs-mesterskapet i hjemmebrygging 2017
SmakÅs i samarbeid med Norbrygg har gleden av å invitere til SmakÅs-mesterskap i hjemmebrygget
juleøl. Alle entusiastiske hjemmebryggere får presentere sine beste julebrygg for bedømming.

Tid: Lørdag 2.desember kl. 15-18
Sted: Ås sentrum som del av SmakÅs Jul
Det konkurreres om et mesterskapsøl kåret av et dommerpanel. Øl som faller innenfor Norbryggs
Kategorier 13B (Krydret øl) og 13F (Klassisk norsk juleøl).
SmakÅs juleøl må være innenfor følgene kriterier:
-

Bryggeteknisk godt håndverk
Passe godt til julemat og tilstelninger som hører julen til
Kan godt være et spennende og nyskapende brygg

4 flasker á 0,5 liter bringes med til arrangementet. For øvrig gjelder Norbryggs regler for
flaskekonkurranse.
I tillegg til presentasjon av øl og interessante samtaler med andre hjemmebryggere vil det også bli
faglige innslag relatert til ølbrygging, julemarked med Bondens marked og andre produsenter,
barneteater og tenning av julegrana.
Påmelding:
Påmelding finner du på www.smakas.no

KONKURRANSEREGLER
SmakÅs-mesterskapet i Hjemmebrygging 2017
§1 Deltakelse er gratis.
§2 Antall brygg som en deltaker får stille med er ubegrenset.
§3 Det stilles krav til at brygget som presenteres følger Norbryggs typedefinisjoner
§4 Hjemmebrygg er øl som må være brygget på utstyr og i lokaler som ikke brukes til
kommersiell brygging. Unntatt fra dette er kommersielt fremstilte råvarer og halvfabrikata,
som er tillatt brukt bare dersom de er allment tilgjengelige. Gjæringsprosessen må ha skjedd
under hovedoppsyn av den som er oppgitt som brygger.
§5 Deltakende brygg må meldes inn før fristen som er fastsatt i instruks for påmelding.
Brygg meldes inn gjennom eget påmeldingsskjema. Fristen som er fastsatt i veiledning for
påmelding er endelig.
§6 Det er ikke tillatt å stille med ett og samme øl som flere bidrag. Definisjon på samme øl er
identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta
som to øl, men ikke samme øl der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke.
§7 Det konkurreres med 4 flasker a 0,5 liter.
§8 Alt Brygg skal medbringes konkurransedagen. Deltakerne må møte opp og rigge i henhold
til tidsplanen.
§9 Bedømmingen foregår under selve arrangementet og vinnerne utropes samme dag.

