Ölprovning med Oppigårds
Föreningens 81:e provning
Efter att ha genomfört vår sista whiskyprovning för denna vårsäsong, så kör vi en repris
på förra året, och avslutar säsongen med en ölprovning. Vi vet ju att öl är en ”nära
släkting” till whisky och att denna brygd uppskattas av våra medlemmar. Så vad kan väl
vara bättre än en klar och skummande ale, nu när sommaren och värmen är i
antågande. Vi har hyrt en buss och tänker besöka Oppigårds bryggeri på plats i
Ingvallsbenning. Eftersom bryggeriet är i storlek ”mikro” i jämförelse med de stora
”jättarna”, så har vi känt oss tvingade att begränsa antalet deltagare till 54st. Provning
och rundvandring kommer också att ske i flera grupper.

Björn Falkeström
Är ägare till och bryggmästare vid Oppigårds bryggeri. Det betraktas som ett av de mest
intressanta mikrobryggerierna i Sverige just nu. Bryggeriet är beläget vid fädernesgården
i Ingvallsbenning utanför Hedemora, och startade i den gamla ”smedjan” som fanns på
tomten. Efter vidare utbyggnad kring år 1999 så kom man igång med ölbryggning i
större skala, och 2006 kom Oppigårds Golden Ale in i det ordinarie sortimentet på
Systembolaget. Bryggeriet har vunnit flera fina priser och blivit väl omskrivna i pressen.
Tag chansen till att besöka ett av de mest intressanta mikrobryggerierna i Sverige.
Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en
service kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se
alternativt per tfn 0243-136 53. Gäst anmäls till Per Eriksson på adressen per @smad.se
alternativt per tfn 0243-136 53. Besked om plats för gäst erhållits kommer att meddelas
tidigast två dagar efter sista betalningsdatum som gäller för medlem. Betalning för gäst
skall ske till föreningens plusgiro snarast efter besked om plats. För provande som uteblir
och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka. Provningen begränsas
till 54st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
De öl vi skall prova är:
Golden Ale
Smithy Ale
Indian Tribute
Slåtteröl (lageröl)
Vi kommer också att få prova någon nyhet.
Tid & plats lördagen den 17/5 kl.15.00 vid Oppigårds bryggeri, Ingvallsbenning
Hedemora. (OBS! Buss avgår från Borlänge Resecentrum Kl 14.00)
Mellan provning/rundvandring serveras Öl och macka. Detta ingår i provningen. Mer öl
kommer att kunna köpas i baren till självkostnadspris.
Pris medlem:
Pris för gäst:
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Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-05-09.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.

