Verksamhetsberättelse för Svenska
hembryggareföreningen 2017
Kort fakta om året som gått
Under 2017 har föreningens styrelse bestått av sju personer:
Stefan Alexi (Lund), ordförande
Ilja Hallberg (Kristineberg), vice ordförande
Samantha Gainsford (Bromma), kassör
Peter Pinaitis (Linköping), Regionsansvarig
Jonas Andersson (Stockholm), Ledamot
Irina Carlén (Malmö), Ledamot
Josephine Hådell (Stockholm), Pressansvarig, Webbansvarig
Under året har det hållits elva stycken styrelsemöten varav hälften har hållits digital via länk och
andra halvan har styrelsen träffats.
Medlemsavgiften under 2017 har varit satt till 200 kronor för ett år, alternativt 500 kronor om man
betalar för tre år.
Medlemsantalet vid 2017-12-31 var 2683. Mer exakta detaljer och siffror kommer senare i
verksamhetsberättelsen.

Styrelsen
Styrelsen hade det konstituerande mötet i samband med årsmötet. Första “riktiga” styrelsemötet
hölls sen en vecka senare. Ytterligare en vecka senare var det dags för det första större eventet, SM i
Solna där styrelsen närvarade med egen monter. Styrelsen har sedan försökt att närvara vid så
många evenemang runt om i landet som möjligt under året. Förutom Stockholm så har även bland
annat Göteborg, Norrköping, Uppsala, Umeå och Malmö besökts. Årets SM gick av stapeln i
Stockholm. Eventet blev väldigt lyckat, med två hallar fyllda av utställare och besökare. SM vanns av
Michael Mackiewicz med sin Skrapan Export, en lager i Dortmunder-stil. Ölet bryggdes sen
tillsammans med vår huvudsponsor Åbro i Vimmerby för att sedan ha premiär på Stockholm Beer
and Whisky. Nästa SM är det 30 i ordningen och går av stapeln i Norrköping i maj.
I augusti valde Peter Pinaitis att lämna styrelsen.
Under sommaren och hösten närvarade SHBF vid både Stora Nolia samt Nolia Beer. Med hjälp av
Andreas Häggström i Umeå så hade SHBF en monter på Stora Nolia där det lottades ut biljetter till
Nolia Beer och välkomnades nya medlemmar. Det skedde även en hembryggartävling där vinnaren
fick brygga öl tillsammans med Beer Studio. Denna ölen serverades senare under hösten på Nolia
Beer, där SHBF närvarade med en monter. I montern skedde även live-bryggning med två
hembryggdare från Umeå.

Under första halvan av verksamhetsåret så saknades ansvarig för webben, vilket innebar att styrelsen
fick sköta uppdateringar. Senare så rekryterades Victoria Shulga som har tagit över ansvaret för
publicering på Facebook och hemsidan.
Styrelsen anordnade även ett tackevent för funktionärer i samband med årsmötet. Runt 30 av våra
funktionärer reste med buss till Adelsö där det dels bjöds på föredrag med Anders Kotz och
bryggeribesök samt grupparbete för funktionärerna. Det hela var ett väldigt lyckat event och kan
förhoppningsvis vara ett återkommande event som både fungerar som tack och ett sätt att locka fler
till att engagera sig i föreningen.
Styrelsen genom Stefan Alexi

Tidningen Hembryggaren
Magnus Johnsson, februari 2018

Utgivning
Under 2017 har Hembryggaren gett ut fyra ordinarie nummer av tidningen.

Nummer 1 introducerade Mästarbryggaren, en serie som knyter an till professionella bryggares
hembryggarbakgrund genom att låta dem bjuda på ett tidigare icke publicerat recept. Först ut var
Jessica Heidrich. Vi inledde också ett samarbete med AHA och Zymurgy Magazine som låter oss
översätta och publicera artiklar i utbyte mot en halvsidesannons under ett års försöksperiod. Vi
listade 9 olika bryggverk, rapporterade från klonträfffen på Gamla Enskede bryggeri samt beskrev
öltypen 11C Brettanomycesöl.

Nummer 2 fokuserade på rapportering från SM och vinnaren fick bestämma öltypen till 1B Export. Vi
listade 9 olika jäskärlstyper, och presenterade mästarbryggaren Anders Kotz (Adelsö).

Nummer 3 fokuserade på rapportering från National HomebrewCon i Minneapolis. Den odefinierade
öltypen New England IPA presenterades och vi presenterade vinnarrecepten från SM på ett nytt sätt.

I nummer 4 skrevs det om pseudolambikbryggning, vi rapporterade från SHBFs deltagande vid Noolia
Beer i Umeå, Lämnade ut recept inför Stora Hembryggardagen 2018 och presenterade
Mästarbryggaren Christian Ek (Brekeriet). Öltypen 5C IPA presenterades med hjälp av Mitch Steele.

Mål och resultat
Inför 2017 formulerade vi några utvecklingsmål, bland annat att genomföra ett försökssamarbete
med AHA/Zymurgy, att inarbeta fler recept i tidningen, att börja profilera oss i sociala nätverk.
Försöket med Zymurgy utvärderas i skrivande stund men det är svårt att se att det inte skulle
fortsätta så länge vi har nytta av deras redaktionella material. Antalet recept har ökat bland annat
genom Mästarbryggaren och recept från ölträffarna. Dessutom har vi fokuserat på
guldvinnarrecepten från SM och gett dom en tydligare framtoning. Hembryggarens Facebookaktivitet
har varit låg, men däremot har Instagramaktiviteten varit högre. I slutet av året har #hembryggaren
gjort 133 inlägg och har drygt 300 följare vilket motsvarar mer än 10 % av medlemsantalet.
Det låga antalet redaktionsmedlemmar har inneburit mycket hög arbetsbelastning under året. Inför
2018 har vi dock fått flera kvalificerade tillskott, bland annat Daniel Åkerblom som tillsammans med
sina hembryggarkamrater i Gävle skall producera material, hembryggaren och författaren Peter M
Eronson som skall hantera Öltypen på ett lite nytt sätt under året, samt Nina Schultes som skall skriva
om ämnen i gränslandet mellan hembryggt och hemlagat.
Den tidigare annonserade grafiska översynen har försenats, bland annat som en konsekvens av vissa
upprörda reaktioner på tidningens tillfälligt engelska namn i nummer 3.

Evenemangsgruppen
Evenemangsgruppen består av Håkan Liljegren, Timo Berg, Klas Welin, Patrik Lekberg, Christian
Olsson och Hans Lundberg. SM-2017 hölls i Stockholm och kunde genomföras utan större problem.
Höst- och vinteröl genomfördes som vanligt i Rågsved. Domarkommittén vill ha en domartävlan även
i Vinterölsträffen framöver. Anders Fryklöf, som ordnade några mycket uppskattade träffar under
2016 har hoppat av. Planeringen för SM-2018 pågår just nu för fullt. SM kommer i år att hållas i
Norrköping den 5:e maj.
Evenemangsgruppen genom Håkan Liljegren

Utbildningsgruppen
Under andra halvan av 2017 tillträdde undertecknad som Studierektor/Utskottsansvarige för
Utbildningsgruppen och sedan dess har det i alla fall hänt lite mer än vanligt. Den största
förändringen har varit att SHBF officiellt ej längre håller kurser i Luleå, men vi har två nya kursledare i
Umeå där intresset visat sig vara stort. Våra kursledare i Sösdala har börjat alternera kursorten
mellan Sösdala och Lund vilket vi hoppas kan ge ökad spridning.
Fortsättningskurserna i Stockholm och Helsingborg har fortsatt med fullsatta kurser även detta år.
Under kalenderåret 2017 anmälde sig över 100 personer till grund- och fortsättningskurserna och
sedan årsskiftet har i skrivande stund (2018-02-07) 35 personer redan anmält sig till kurser.
Grundkursen i helmaltsbryggning ges idag i sex orter i landet; Helsingborg, Stockholm, Sösdala/Lund,
Umeå, Nyköping och Göteborg. Fortsättningskurserna hålls i Stockholm och Helsingborg.
Framtiden
Under 2018 hoppas vi att Webbgruppens arbete med ny hemsida ska ge frukt och i bästa fall kan på
ett eller annat sätt agera som en plattform där kurser presenteras, bokas och betalas som i vilken
webbshop som helst. Anmälningsförfarandet idag med e-post fram och tillbaka tar tid och känns som
ett daterat sätt att arbeta på.
Daterat är även det kompendiet som delas ut i samband med bryggkurser. Senaste uppdateringen av
rang skedde under 2009 med tillägg 2011. Sedan dess har det hänt mycket inom hembryggning i
landet, speciellt på litteraturfronten på svenska. En uppfräschning av såväl innehåll som layout är det
hög tid för vilket vi hoppas kunna inleda arbetet med under året.
Utbildningsgruppen genom
Martin Björck

Webbgruppen
Under året har arbetet med en ny hemsida tagit ytterligare några steg framåt.
Gruppen har under året bestått av fem personer, inklusive Josefine Hådell som varit kontaktperson
och sammankallande från styrelsens sida. På den tekniska sidan har två personer (Staffan Ulfberg och
Kalle Andersson) hållit den befintliga sajten rullande och utfört underhåll och nödvändiga tekniska
uppdateringar.
På redaktionssidan har Victoria Shulga tagit plats som ny webbredaktör, med ansvar för publicering
av innehåll på webb och Facebook.
Ytterligare en resurs (Alekks Hennig) har återanslutit sig till gruppen och påbörjade efter sommaren
skissarbetet med en ny sajt. Från styrelsens sida har en mer konkret kravspec för den nya webben
tagits fram. Kort summerat är önskemålet att den nya hemsidan uppfyller följande krav:
Ett mer modernt och tilltalande utseende, med enklare navigation och i linje med föreningens
grafiska profil.
Fungerande kursbokning med enkel admin för kursledare, kopplat till:

En betallösning för enstaka köp (kurser), utan manuell handpåläggning av kursledare och med tydligt
underlag för kassör. Optimalt vore en lösning som dessutom kunde hantera prenumerationsliknande
upplägg, och därmed även innefatta medlemskapet.
Om möjligt koppla medlemsregister till användare och bokningssystem på hemsidan.
På den utökade kravspecen finns:
Ett nytt system för inlämning till SM (ett arbete som påbörjats tidigare år av Håkan Liljegren)
Export/import av tidigare års SM-recept i en ny, sökbar databas.
Forum och wiki behålls och integreras i nya webben. För att underlätta rekrytering av volontärer till
webbgruppen har beslutet fattats att utveckla den nya hemsidan i Wordpress (som många kan och
som är relativt enkelt att lära sig). WP är dessutom kompatibelt med ett stort antal externa
plattformar och plugins.
Gruppen arbetar vidare under 2018, med både drift/underhåll samt utveckling. Vi är i ständigt behov
av mer folk (framför allt kunniga inom programmering och webbutveckling) som kan och vill
engagera sig i arbetet med den nya webben och system för medlemshantering.
Josefine Hådell för Webbgruppen

Medlemshanteringen
Antal nya medlemmar under året:
Antal förlorade medlemmar under året:

562
608

Medlemsantal 2016-12-31:

2685

Medlemsantal 2017-12-31:

2683

Utlandsmedlemmar:

16

Tillväxten i medlemsantalet har stagnerat under året, och föll till och med tillbaka lite från en topp i
mars 2017, då vi var omkring 2700 medlemmar. I skrivande stund (2018-02-25) är vi 2646
medlemmar i föreningen.
Vid varje tidningsutgivning skickas det ut mellan 200 och 300 påminnelser om utebliven betalning av
medlemsavgift. Många missar förmodligen att inbetalningskort för betalning av förnyat medlemskap
står på baksidan av adressbäraren, som är inplastad längst bak tillsammans med tidningen. I ett
försök att stoppa medlemstappet har jag därför infört en symbol och en text på adressbäraren med
en uppmaning att kontrollera innan man kastar bort papperet. Tiden får visa om det får avsedd
effekt.
Jag har under året även närvarat vid ett styrelsemöte för att att orientera styrelseledamöterna om
hur medlemshanteringen går till i praktiken.
Tidsåtgången för medlemshanteringen är i genomsnitt en timme per dag.
Medlemsansvarig är Joakim Lekberg
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Domarkommittén, DK, och domarverksamheten
Bemanning
Under 2017, valde Karl-Jonas ”Cape” Pettersson att sluta i DK. Med Styrelsens godkännande
förstärktes DK med James Skallsjö och Mikael Jansson.

DK-möte
Under året har DK sammanträtt vid ca 11 tillfällen varav 10 protokollförda möten. Mycket planering
har skett via mail samt planering inför domarutbildningen har ej protokollförts.

Domarutbildning
Domarutbildning i Sto har genomfört 27 deltagare och 17 nya domare har godkänts.

SM/SKM
Till förra årets SM (2017) lämnades det in ca 700 öl till domartävlingen. 2017 års dömning skedde på
5 platser i landet, Stockholm, Uppsala, Lindköping, Helsingborg och Göteborg. På SM-dagen
finaldömdes ölen i en domargrupp. Nytt för i år, så korades endast årets hembryggare vid
dömningen, guldmedaljen utsågs av respektive dömningsgrupp.
Svensk mästare i hembryggd öl 2017:
Michael Mackiewicz med ölet Skrapan lager
Skandinaviska mästerskapen, SKM
Årets SKM avgjordes i Köpenhamn. Sverige skickade ner 3 bidrag och 3 domare.
Även här lyckades Michaels öl, Skrapan lager vinna guld

2018

Typdefinitionen
Under 2017 genomfördes inga större förändringar på typdefinitionen. Dock har de olika
typdeffsgrupperna fått i uppdrag att uppdatera sina kategorier under 2018.

Träffar
Förutom SM har vi haft 5 stycken domardömda tävlingar;
Belgoträffen i Uppsala
Höstölsträffen i Stockholm, årets tema Mild ale.
Maltes hembryggarfestival i Limhamn
Linköping hembryggartävling
Nolia Beer

Felsmaks-seminarium
Dk, har genomfört ett kvällseminarium med temat felsmaker i öl, öppet för samtliga medlemmar i
SHBF. Seminariumet har varit väldigt uppskattat och kommer säkert att genomföras nästa år också.

Brygghjälp
Tjänsten som erbjuder medlemmarna att skicka in sina öl för receptoptimering och/eller felsökning
fortsätter att öka. Under året har domarkommittén/domare ute i landet testat ett 70-tal öl för
bedömning. Trenden är att intresset fortsätter att öka.

Domarkommittén genom Kalle Andersson

