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5 ATT BLI MEDLEM?

Detta dokument går att läsa i en webläsare online eller som PDF för utskrif-
ter.

1 Om Oss
Vi i Gefle Ölsellskap tycker om smaker. Vi dricker öl, känner efter och diskuterar.
Vi njuter och tar öl på allvar.

Gefle Ölsellskap är en ideell förening med runt hundra medlemmar som träf-
fas en gång i månaden och provar öl. Ett par gånger om året åker vi på studi-
eresor med öl-tema, till exempel till bryggerier och öl-mässor. Vi delar ut ett
stipendium varje år.

Historien om föreningens uppkomst är nedtecknad av grundaren själv, Leif
Fredriksson.

2 Våra provningar
Sammanställningen från våra provningar finns att läsa här. Informationen för-
bättras löpande.

3 Kontakt
• Bästa sättet att kontakta oss är via e-postadressen:

– info@gefleolsellskap.com.

• Man kan också ringa ordförande telefonnummer

– 079-333 94 03.

4 Stagar
• Gefle Ölsellskaps stadgar.

5 Att bli medlem?
För att vi ska få plats på restaurangen där vi håller provningarna, så har vi satt
ett tak för hur många medlemmar vi kan ha. Vi har en kölista för de som vill
bli medlemmar.

För att bli medlem har vi en regel som säger att man måste bli rekommen-
derad av någon som redan är medlem. Det behöver inte vara någon nära vän,
bara någon som träffat dig förut och som kan tänka sig att rekommendera.

Om du vill bli medlem så skickar du enklast ett e-mail till info@gefleolsellskap.com.
Vi behöver följade information:
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6 5-KAMPVINNARE PÅ GARDENPARTY

• Ditt namn.

• Namnet på den du känner.

• En e-postadress där vi kan kontakta dig

• Telefonnummer är frivilligt men bra att ha

Ditt namn och platsen i kön kommer att blir offentlig för alla medlemmar.

6 5-kampvinnare på gardenparty
Varje år kör vi en 5-kamp. Förutom den omedelbara äran får man skriva in sitt
namn pokal och ha den hemma under ett år. Vinnare genom år är.

2019 Peter Ljungkvist

2018 Jan Isaksson

2017 Jan Isaksson

2016 Johan Sandén

2015 Per Johansson

2014 Dan Alm

2013 Hans Nilvander

2012 Josef Lukas

2011 Jan Isaksson

2010 Per Jäderberg

2009 Magnus Karlsson

2008 Josef Lukas

2007 Dan Lorén

2006 Dan Lorén

2005 Marcus Alanen

2004 Bo Sundström och Dan Lorén

2003 Leif Holmgren
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8 PROJEKT: TBD

7 Stipendium
”Stipendiaten ska vara en hängiven och kunnig, gärna nytänkande ölälskare -
och ha förmåga att sprida sin ölkunskap med glädje och engagemang. Gefle
Ölsellskap ska stötta det lilla. . . Det ska finnas en anknytning till regionen.”

Gefle Ölsellskaps stipendium delas ut varje år. Utöver pokal och diplom får
stipendiaten en check på 1000 kronor. Stipendiaten utses av Gefle Ölsellskaps
stipendiekommité.

Stipendiater:

2019 Föreningen Gävle Finölsfestival

2018 Erika Parneborg, Hopsie Daisy Brewing Company

2017 Patric Elebrandt, ordförande Gefle Ölsellskap 2013-2017

2016 Eva och Lars Nordlund, Jädraås bryggeri.

2015 Leufstabruks bryggeri,

2014 Bo Sundström, projektledare för Think before Drink- projektet och f.d
skattmästare i Gefle Ölsellskap

2013 Sune Liljevall, dryckesskribent på Arbetarbladet

2012 Per Jäderberg, ordförande i Gefle Ölsellskap 2005-2012

2011 SMÖF (Söderbärke Mikro ÖlFestival)

2010 Mats Rytterlund & Bengt Mattsson, Skebo Bruksbryggeri

2009 Niklas Svanbom, då chef på Bishop’s Arms i Gävle

8 Projekt: TBD
Think before you drink eller (TBD, EU-projektet)

Gefle Ölsellskap deltog, med start 2013, som en av fem parter i ett EU-
finansierat projekt. Projektet syftade till att ge förslag på åtgärder som kan
minska alkoholkonsumtionen i riskgrupper.

Läs mer om TBD.

• En sammanfattning på Svenska

• En längre presentationen på Svenska

• EU:s officiella websida om projektet.

Har man frågor om projektet så kan vända sig till Bo Sundström, som var
drivande av projektet i Gefle Ölsellskap. Föreningen Gävle Finölsfestival
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9 FINÖLSFESTIVALEN

9 Finölsfestivalen
Föreningen Finölsfestivalen i Gävle är en systerförening till Gefle Ölsellskap.
Detta är en separat förening och flera av medlemmarna i Gefle Ölsellskap även
är medlemmar i Föreningen Gävle Finölsfestival.

Syftet FGFF är att arrangera Finölsfestival i Gävle.
Mer information om föreningen och festivalen hittar man på finölsfestivalens

sida på facebook
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