Nieuws voor alle Friese amateurbrouwers!!

OFK2019:

Open Fries Kampioenschap voor amateur brouwers.

Amateur brouwvereniging De Koperen Tsjettel organiseert dit jaar voor het eerst het Fries kampioenschap
bierbrouwen.
Het evenement vindt plaats op 25 mei van dit jaar te Grouw.
Dus: wie brouwt het beste bier van Friesland!!
Deelname:
Deze wedstrijd is open voor alle in Friesland woonachtige amateurbrouwers, zowel leden als niet-leden van
De koperen Tsjettel.
Biertypen:
Je kunt meedoen in de volgende klassen:
Klasse A: kleur tot 30 EBC en een SG tot 1060
Klasse B: kleur vanaf 30 EBC en een SG tot 1060
Klasse C: Kleur tot 30 EBC en een SG vanaf 1060
Klasse D: Kleur vanaf 30 EBC en een SG vanaf 1060
Klasse V: Vrije klasse voor het bier wat niet in de bovenstaande klasse past.
Toevoegingen dienen vermeld te worden bij de aanmelding.
Per inzending dienen twee flesjes ingeleverd te worden
Keuring:
De bieren worden gekeurd volgens BKG richtlijnen onder toezicht van een BKG keurmeester.
Kosten:
De kosten bedragen €5,00 per ingezonden bier.
Aanmelden:
Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar: voorzitter@dekoperentsjettel.nl.
Of via een chat op onze Facebookpagina.
Bij aanmelding dien je te vermelden:
> Naam
> Adres
> e-Mail adres
Na aanmelding krijg je een formulier thuisgestuurd met etiketten, die je op beide flesjes dient te plakken;
hierbij krijg je ook het rekeningnummer waarop je het verschuldigde bedrag kunt overmaken, waarmee je
aanmelding gelijk officieel geregistreerd is.
Prijzen:
Alle klasse winnaars ontvangen een jaar gratis lidmaatschap van De Koperen Tsjettel.
De winnaar van het beste bier van Friesland mag het winnende recept samen met de brouwer van Brouwerij
“De Bjuster” gaan brouwen in de ketels van de brouwerij waarbij zijn naam verbonden zal worden aan het
bier waarvan hij/zij zelf natuurlijk ook een aantal dozen mee mag nemen.
Tijdpad en locatie:
Inleveren van het bier staat gepland in de week van 6 tot 11 mei bij Brouwerij De Bjuster in Grou.
De bekendmaking van de winnaars van elke klasse en de winnaar van het beste bier van Friesland zal
plaatsvinden tijden een gezellig festival op 25 mei bij Brouwerij De Bjuster.
Het festival opent haar deuren om 14:00 en we gaan door tot 21:00. De bekendmaking van de winnaars is rond
19:00.
De locatie is:
Brouwerij “De Bjuster”
Raadhuisstraat 9
9001 AG Grouw

