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Årsmöte 2009
Svenska Hembryggareföreningen
LÖRDAG 21 FEBRUARI 15:00
STOCKHOLM
1. Jonas Carlfjord förklarade mötet öppnat.
2. Kallelseförfarandet godkändes.
3. Dagordningen fastställdes.
4. Till mötesordförande valdes Dan Nilsson och till mötessekreterare valdes Jonas
Carlfjord.
5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Oskar Andersson och Karl Andersson.
6. Jonas Carlfjord, Dan Nilsson och styrelsen föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för
2008.
7. Ulf Henryson föredrog styrelsens ekonomiska berättelse för 2008.
8. Jacob Carlström föredrog revisorernas berättelse.
9. Årsmötet beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2008.
9b. Årsmötet beslöt att balansera resultatet från 2008 i ny räkning.
10. Valberedningens förslag till styrelse godkändes.
11. Valberedningens förslag till revisorer godkändes.
12. Till valberedare valdes Oskar Andersson och Karl Andersson, den senare som
sammankallande.
13. Ulf Henryson informerade om budgeten för 2009. Medlemsavgiften beslöts vara
oförändrad för 2009.
14. Motion 1. Förutom motionen och styrelsens förslag kom Jessica Heidrich med ett
modifierat förslag. ”Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utforma regler och instruktion för
denna typ av deltagande innan regionsansvariga tillfrågas om intresse finns.” Årsmötet
godkände Jessicas förslag.
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Motion 2. Förutom motionen och styrelsens förslag kom Jonas Carlfjord med ett
modifierat förslag. ”Shbf förtydligar möjligheten att ansöka om finansiell hjälp för att ge
möjlighet till att genomföra de aktiviteter som Peter Högström tar upp i sin motion.” Årsmötet
godkände Jonas förslag.
Motion 3. Förutom motionen och styrelsens förslag lämnade PeO Roos ett förslag som
innebär att vid domarbedömning/samarbete över gränserna är det begärande land som står för
de kostnader som uppkommer. Årsmötet godkände styrelsens förslag.
15. Oskar Andersson avtackades i och med att han avgår från styrelsen.
16. Mötet avslutades.
Vid tangentbordet:

Jonas Carlfjord

Justeras:

Karl Andersson

Oskar Andersson
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Verksamhetsberättelse 2008
Inledning
Verksamhetsåret 2008 har avlöpt på det hela tämligen väl. Det som har smolkat bägaren kan sägas
vara den helt onödiga stress som belastade årets SM-arrangörer samt föreningens styrelse beroende
på den gamla promemoria som Statens Folkhälsoinstitut (FHI) författade i januari 2006. Trots att
föreningen gjort ett avsevärt juridiskt jobb för att utreda situationen samt dessutom fått stöd av
oberoende expertis så valde en alkoholhandläggare i Tierp att föra ett eget korståg mot 2008 års SM.
Föreningen anser att det hela grundar sig på ett missförstånd från denna alkoholhandläggare. I
anknytning till detta övervägde styrelsen att i efterhand polisanmäla oss själva för att få detta utrett
en gång för alla. Till sist avstod styrelsen dock från denna åtgärd.
Arbetet med översyn av alkohollagen pågår fortfarande och vi hoppas att det kommer att resultera i
ett tydliggörande av situationen framgent.
Föreningens verksamhet bedrivs i olika utskott som avlastar styrelsen i arbetet. Medlemmar i dessa
redovisas längre ner i denna verksamhetsberättelse.
Evenemangsgruppen har fortsatt bedrivit sin verksamhet med den äran och hanterat samtliga träffar
i Stockholm samt Stockholm Beer and Wiskey-festival. Styrelsen har inför 2009 beslutat att inte
längre uppdraga åt evenemangsgruppen att se till att SHBF deltar i StBWF. Styrelsen låter det vara
upp till evenemangsgruppen att välja om de vill arrangera deltagande under 2009. Under 2008 har
Webbgruppen till sist fört över föreningens webbplats till ett nytt webbhotell samt infört ett
publiceringssystem för att fler skall kunna bidra med material. Utbildningsgruppen har jobbat vidare
med utbildningsmaterialet och även samarbetat med Monks omkring detta. Domarkommittén har
under årets förstärkt och vi har fått uppdaterade typdeffar med belgoklasssuppdatering, domarkurs,
provning av kommersiell öl etc. Tidningen Hembryggaren fortsätter från klarhet till klarhet. Vår
redaktion lägger ner ett jättejobb för att få ut tidningen. Redaktionen har under året signalerat att de
behöver förstärkning så föreningen söker efter ytterligare personer till redaktionen.
Utförligare rapporter från respektive område finns i resten av denna verksamhetsberättelse.
Föreningen har även under 2008 fortsatt att växa. Det är viktigt för föreningen att medlemmar
engagerar sig och lägger ner tid på föreningen. Jag vill därför tacka alla hårt arbetande som helt
ideellt lägger sin tid på att utveckla föreningen. Utan er skulle vi inte finnas!
Under 2008 har humleprojektet fortskridit och fler medlemmar gjort testbrygder med svensk humle
för att utvärdera vilka sorter som har potential för ölbryggning. Vi hoppas att detta kommer att leda
till ett återupptäckande av svenskodlad humle som kan komma oss alla till nytta och glädje.
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Föreningens samarbete med Stockholmspuben Monks, kring deras nanobryggeri fortsätter med
bland annat ackrediteringsdefinition för bryggande samt utbildningsmaterial.
Styrelsen 2008 genom Fredrik Almgren, ordförande

Medlemshantering
Medlemsantalet har fortsatt att växa under året, vid årsskiftet låg medlemsantalet på ca 1090
medlemmar vilket är ett nytt rekord. Under 2008 har det tillkommit 221 nya medlemmar.
172 medlemmar har valt att inte förlänga sitt medlemskap. Bland dessa finns också de som bara är
sena med sin inbetalning så förhoppningsvis sjunker denna siffra. Samma siffra för 2007 var 129 st.,
för 2006 var siffran 179 st. och för 2005 var siffran 146 st.
Under året har medlemmarna vid ett tillfälle haft möjlighet att skicka ett exemplar av Hembryggaren
till en kamrat i syfte att värva nya medlemmar. Vi vet att omkring 40 medlemmar nappade på
erbjudandet samt att det ledde till att i alla fall några av de bjudna valde att gå med i föreningen.
Oskar Andersson, medlemsansvarig

Opinionsgruppen
Även om vår fråga tidigare lyfts till Socialdepartementet och Folkhälsoministern, Maria Larsson, har
det varit indirekt eller en av flera punkter i en lista. I samband med att direktivet lades till
utredningen av alkohollagen, nämndes inte vår fråga, men sades ändå rymmas i direktivet.
Opinionsgruppen nöjde sig inte med detta svar utan uppvaktade riksdagsledamoten Mats G Nilsson,
vilket resulterade i en direkt fråga om huruvida SM i Hembryggning skall tillåtas. Folkhälsoministerns
svar på denna fråga lovade att utredningen skulle behandla frågan.
När det var dags för SM i Lövstabruk vaknade den pensionerade alkoholhandläggaren Sverker
Åkerman till liv och kallade till ett möte. Han lekte själv både snäll och elak Polis. Han sa sig gärna vilja
finna en lösning samtidigt som han vilt blandade sina argument hur oförenligt SM var med
alkohollagen. De flesta av hans villfarelser hade han fått från FHIs promemoria. Hans lösning var att
söka tillstånd som han skulle avslå och då kunde vi överklaga. Vår jurist, Allan Nyrén på Fylgia med
mer än 25 års erfarenhet, avrådde oss från detta, med argumentet att man inte skall behöva söka
tillstånd för något som inte är tillståndspliktigt.
SHBF hade sedan tidigare fört en dialog med docent Thomas Bull vid Uppsala Universitet avseende
promemorian från FHI och uppdrog nu honom att författa ett dokument där han juridiskt granskade
och bemötte promemorian. Han kunde på punkt för punkt påvisa felaktigheter i promemorian.
Endast punkten gällande att medföra alkohol, i vårt fall hembrygder, till en lokal med
serveringstillstånd ansågs vara relevant. Bull ansåg därmed att det även är lagligt att ta ut en avgift
för evenemanget, trots detta valde SHBF att återigen arrangera ett gratis SM, med en ny förlust som
följd.
Svenska Hembryggareföreningen
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Eftersom FHI förväxlat sina roller och författat en promemoria som opinionsbildare men delgivet den
som en juridisk tolkning till kommunernas handläggare begärde SHBF att FHI skulle dra tillbaka sin
promemoria. När vi inte fick något svar valde vi att anmäla FHI till Justitieombudsmannen, JO. Några
veckor efter SM kom svaret från JO där de meddelade att ärendet inte var av den arten att JO kan
behandla detta. JO hade valt att misstolka det som om vår anmälan var riktad mot promemorian och
inte mot FHI som myndighet.
Veckan innan SM fick SHBF anonymt veta att den nytillträdande alkoholhandläggaren i Tierp, Henrik
Larsson, hade varit hos Polisen och övertygat dessa om hur olagligt SM var och dessutom fått löfte
om att de skulle göra ett tillslag. När vi talade med Polisen var argumenten ordagrant ur FHIs
promemoria. Man hänvisade också till Ordningslagen, enligt vilken man är skyldig att söka tillstånd
för offentlig tillställning. Vi lämnade in en ansökan, men eftersom Polisen inte ville tillstyrka denna
drog vi tillbaka den och valde istället att enbart informera Polisen om vårt Opinionsmöte. Enligt vår
jurist är rätten att få demonstrera mycket starkare än både ordningslagen och alkohollagen. Vi
försökte också få tala med Länspolismästaren, men han ringde aldrig tillbaka.
På SM-dagen kom många och deltog i vår demonstration. Varje timma höll opinionsgruppen ett
föredrag och åhörarna förundrades över vilket förmynderi som föreningen ständigt utsatts för.
Samtidigt kunde deltagarna prova på hur SM kan genomföras på ett kontrollerat och trevligt sätt. Det
vill säg på samma sätt som det numera gjort under tjugo år. Inga poliser kom, förutom de som inte
var i tjänst. Alkoholhandläggaren i Tierp hade mycket passande åkt bort, kanske på en restresa, och
företrädaren var nu pensionerad.
När Jakob, en SHBF medlem i Uppsala, fick veta att FHI inte ens svarat på vår begäran att dra tillbaka
promemorian, blev han så upprörd att han ringde upp den ansvarige, Mikael Bentzer på FHI. Bentzer
förklarade då att det inte var aktuellt att dra tillbaka Promemorian. Ett myndighetsbeslut som Jakob
överklagade. FHI tvingades därmed att yttra sig över överklagan, där de hävdar att beslutet inte är
överklagbart och att promemorian inte har någon betydelse för tillämpningen av
utskänkningsreglerna. Länsrätten gick på FHIs linje och beslutade att inget överklagbart beslut fanns.
Under hösten anmälde SHBF sitt intresse att få bli remissinstans för utredningen om alkohollagen till
Socialdepartementet. De hade ingen sändlista utan hänvisade till utredningen direkt. Annars kan vi
avvakta utredningen och lämna remissvar. Alla remissvar skall beaktas oberoende om man är med på
sändlistan. Opinionsgruppen planerar att både ansöka om att bli remissinstans och kommentera våra
sakfrågor i utredningen.
En dag ringer en handläggare, Anders, från alkoholutredningen och frågar om SHBFs syn på
gårdsförsäljning av vin. Efter att vi avböjt att kommentera detta undrade han vad vi då ville. Vi
förklarade bristerna i dagens lag angående hembryggd öl och de problem de gav upphov till. Vi
ombads inkomma med en skriftlig beskrivning. Efter att Anders fått vårt PM tackade han så mycket.
Nu förstod han vad vi önskade uppnå.
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Utredningen angående alkohollagen skall, enligt nya planen, skickas på remiss den 28 februari 2009.
En ny alkohollag planeras träda i kraft under sommaren 2010, efter att riksdagen tagit beslut. För att
slippa allt strul håller vi tummarna att de skriver in att SM i hembryggning är lagligt. Tills dess söker
Opinionsgruppen nya aktiviteter för att aktualisera frågan.
Opinionsgruppen genom Dan Nilsson

Skansenprojektet
Under sommaren 2008 kontaktade Skansens evenemangsavdelning föreningen med en fråga om vi
var intresserade av att deltaga på Skansen julmarknad. Initialt så bollades idéer om att kunna hålla till
i eller invid brygghuset som tillhör Oktorpsgården. Detta saknade dock en hel del utrustning samt
ställer krav på så kallad tidsriktighet i verksamheten.
Istället beslöts ihop med Skansen och efter en omröstning på föreningens diskussionsforum att man i
år skulle satsa på att brygga på Bollnästorget dvs. i centrala julmarknaden där dessa tidsriktighetskrav
är lägre. Skansen ordnade marknadsstånd samt kläder till dem som skulle brygga. Föreningen
ordnade utrustning, ingredienser och bemanning.
Totalt bryggdes öl över öppen eld under samtliga adventhelger och arrangemanget avlöpte mycket
väl. Många besökare var nyfikna och detta var ett tillfälle att missionera om ölbryggning. Vid
återsamlingen 2009-01-17 visade det sig att samtliga åtta brygder hade klarat strapatserna och var
njutbara. Deltagarna var mycket entusiastiska och förordade en upprepning under 2009.
I slutet av februari 2009 kommer föreningen att ha ett uppföljningsmöte med Skansen för att
diskutera fortsättningen. Möjligen kommer Oktorpsgårdens brygghus att kunna nyttjas under 2009.
Ett dilemma med det är att det ligger lite avsides och kommer att dra mindre publik.

Webbgruppen
Under året har webbgruppen jobbat med att föra över föreningens webbplats från det gamla till det
nya webbhotellet. Detta jobb blev till sist klart under året. I samband med detta har man infört ett
publiceringssystem som skall möjliggöra för en större del av föreningens funktionärer att bidra med
material samt publicera det.

Webbregistrering av SM-brygder
Inför SM jobbade webbgruppen med att färdigställa 2008-års version av registreringen av öl inför
SM. Detta system utvecklas varje år och det finns en storstilad vision som kanske kan uppfyllas
framöver.
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Bjud på ett nummer och julkort
Under året har webbgruppen dessutom publicerat systemet för att bjuda en kompis på tidningen
Hembryggaren. Förhoppningsvis kommer det att användas någon gång framöver igen. Dessutom har
en julkortsfunktion lanserats och även den kommer kanske tillbaka framöver.

Framtid
Inför kommande verksamhetsår så har webbgruppen visioner om att kunna jobba med saker som
medlemsdatabas, typdefinitioner, ölregistrering etc.

Webbforumet Bryggaren
Forumet Bryggaren fortsätter att växa och har en stadig trafiknivå.
I slutet av januari 2009 fanns det totalt 646 medlemmar på forumet jämfört med 476 2008-01-08
2008-01-08 2009-01-26 Diff
Användare
476
646
170
Nya användare
178
170
-8
Trådar
?
5212
?
Inlägg
14000
16884
2884
Inlägg under året 2720
2884
164 (eg. ~0)
Inlägg/dag
7,53
7,51
-0,03
I slutet av 2008 uppdaterades mjukvaran till PhpBB 3.x vilket är den nya versionen.

Bryggarwiki
Bryggarwiki är föreningens levande sätt att sprida strukturerad information om ölbryggning där alla
kan bidra med kunskaper. I samband med flyttningen av föreningens webbplats till det nya
webbhotellet har all information som kunde placeras i Bryggarwikin placerats där.

Antal sidor
Artiklar
Filer
Sidvisningar
Ändringar
Ändring/sida
Sidvisning/ändring
Önskade artiklar
Existerande+önskade

2008-01-08
597
319
17
64585
1990
3,33
32,45
588
907

2009-01-26
766
414
18
374472
2954
3,86
126,77
547
961

Diff
169
95
1
309887
964
0,53
94,32
-41
54

Webbgruppen genom Fredrik Almgren
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Styrelsearbetet
Styrelsen har under året varit kort i bemanning på antalet ledmöter minskade med en vid årsmötet
2008. Detta var inte en önskad utveckling då det ökat belastningen inom styrelsen samt inte
möjliggjort så mycket nya initiativ som hade kunnat ske. Det är en förhoppning om att under 2009
kunna ha full bemanning i styrelsen.
Under 2008 har styrelsen haft 8 möten.

Personer och deras ansvarsområden
STYRELSEN








Fredrik Almgren (Stockholm), ordförande, webbansvar
Jonas Carlfjord (Nyköping), regionsansvarig, vice ordförande
Ulf Henryson (Uppsala), kassör, utbildningskontakt, förlag
Dan Nilsson (Järfälla), opinionsansvarig, redaktionskontakt
Oskar Andersson (Stockholm), medlemsansvarig, illustratör, pressansvarig
Patrik Lekberg (Bandhagen), evenemangsansvarig, Sthlm Beer
Annika Järnberg (Stockholm), domarkontakt

VALBEREDNING



Niklas Stenlås (Uppsala)
Kalle Andersson (Stockholm)

REVISORER



Jakob Carlström (Uppsala), revisor.
Karl-Axel Lindbergh (Spånga), revisorssuppleant

DOMARKOMMITTÉN







Jessica Heidrich (Stockholm), ordförande i domarkommittén
Peter Högström (Årsta)
Stefan Edrén (Hägersten)
Björn Arvidsson (Rosersberg)
Annika Järnberg (Stockholm)
Kalle Andersson (Stockholm)

REDAKTIONEN




Bosse Bergenståhl (Torna Hällestad)
Fredrik Nivert (Mölndal)
Johan Håkansson (Kalmar)
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WEBBGRUPPEN







Fredrik Almgren (Stockholm), webmaster, sammankallande
Oskar Andersson (Stockholm)
Kalle Andersson (Stockholm)
Staffan Ulfberg (Stockholm)
Christoffer Mathiasson (Nyköping/Strängnäs)
Per-Erik Persson (Stockholm)

UTBILDNINGSSGRUPPEN








Ulf Henryson (Uppsala), Studierektor
Charles Cassino (Enskede)
Fredrik Nivert (Göteborg)
Erik Rönnqvist (Linköping)
Anders Boström (Genarp)
Jonas Carlfjord (Nyköping)
Staffan Dahlén, (Järfälla), projektledare

EVENEMANGSSGRUPPEN




Patrik Lekberg (Bandhagen), sammankallande
Stefan Thelander (Haninge)
Håkan Liljengren (Hägersten)

OPINIONSGRUPPEN





Dan Nilsson (Järfälla), sammankallande
Johan Håkansson (Kalmar)
Jan Gnoff Berglund (Göteborg)
Niklas Stenlås (Uppsala)

BOKGRUPPEN







Jonas Carlfjord sammankallande
Per-Erik Persson (Stockholm)
Fredrik Nyström
Sanna Zetterberg
Bo Ström
Per-Erik Thorén

Regionala Ombud




Dalarna - Anders Erikhans, anders(at)erikhans.pp.se
Gotland - Joakim Lekberg, Joakim.Lekberg(at)gmail.com
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Göteborg - Fredrik Nivert, fredrik(at)nivert.se
Hälsingland - Anders Grip, skum(at)tresex.se
Jönköpings län - Anders Lilja, lilja.anders(at)gmail.com
Kalmar län - Johan Håkansson, johan.hakansson(at)gesab.se
Norrbotten - Kurth Malo, kurth.malo(at)telia.com
Republiken Jämtland - Björn Olofsson, bjornfb(at)spray.se
Stockholm - Sänd ett mail till någon av Stockholmarna i styrelsen.
Skåne - Anders Boström, anders.bostrom(at)mollehem.se
Södermanland, Mälardalen - Arto Ukura,arto.ukura(at)eskilstunaolkultur.se
Södermanland, östra - Jonas Carlfjord, jonasisnot(at)home.se
Uppland - Anders Holmstedt, info(at)lovstaolet.org,
Älvsborgs län - Tomas Johansson, hogelid5(at)telia.com
Östergötland - Erik Rönnqvist, erik(at)askeby.st

Redaktionen och Hembryggaren
Redaktionen har under år 2008 producerat fyra nummer av tidningen Hembryggaren och haft ett
redaktionsmöte i småländska Norrhult.
Nummer ett innehöll i vanlig ordning all information inför SM. Det var också sista numret där Dan
Nilsson stod för ledarsidan.
Nummer två kom ut i juli och summerade SM. Numret presenterade också nya bryggklubben Rosdala
ångbryggeri, ett reportage som kom till i samband med redaktionsmötet.
Nummer tre var ett temanummer i ämnet klarning av öl. Magnus Westrin i Uppsala utförde ett test
av klarningsmedel, en idé styrelsen kläckt. Tillsammans med Chris Hollilands utläggningar, Jan Erik
Svenssons tankar och Fredriks och Johans erfarenheter av filtrering täcktes ämnet upp ganska väl.
Nummer fyra nådde läsarna lagom till jul och innehöll bland annat besök hos två svenska
mikrobryggerier med hembryggarbakgrund. Som bilaga medföljde öltypsdefinitionerna 2009.
Under året har redaktionen begärt förstärkning av någon eller några ytterligare
redaktionsmedlemmar, en fråga som förhoppningsvis får sin lösning under kommande år.
Redaktionen genom Johan Håkansson

Evenemangsgruppen
Evenemangsgruppen består numera av 3st personer sedan Kalle Andersson aktiverats både inom
domarkommittén samt webbgruppen. Det verkar fungera bra i dagsläget men vi kommer att
annonsera efter ytterligare medverkande vid behov.
Det har genomförts 4st evenemang i Stockholm; sommar-, höst- och vinterölsträffar samt deltagande
på Stockholm Beer & Whisky-festival.
Svenska Hembryggareföreningen
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Sommarölsträff: På Humlegården i Vallentuna och sköts till stor del av Svante Ekelin själv men
lite hjälp från Håkan Liljegren.

Höstölsträff: Hölls i Ryszards lokal i Björkhagen lördagen 2009-10-11. Årets tema var ”Single
Yeast” vilken var Ringwood Ale och resultatet blev:
Trivsamt utan trängsel skulle man kunna sammanfatta 2008 års höstölsträff i Stockholm. I
domartävlingen dömde en grupp certifierade öldomare ölen i blindtest. I folkets val var publiken
domare. Totalt avgavs 55 röster i folkets val. Efter att domarna sagt sitt och folkets röster räknats
delades medaljerna ut enligt följande.
Resultat i domartävlingen
1. Rågsved Light Mild - Patrik Lekberg
2. Rövrök - Peter Högström och Charles Cassino
3. Kläm(en) Tjeck - Peter Högström och Annika Järnberg
Resultatet i folkets val
1. SmokeRing - Ulf Barje
2. Rövrök - Peter Högström och Charles Cassino
3. Werner - Håkan Liljegren

Vinterölsträff: Återigen i Ryszards lokal i Björkhagen.
Lördagen 6 december 2008 var det Vinterölsträff i Björkhagen. Fjorton okryddade öl som enligt deras
bryggare var vinteröl, kunde vi avsmaka och bedöma och dessutom fanns det fem stycken kryddade.
Årets Jultomte i dubbel bemärkelse blev Jesper Schmidt som tog hem båda gulden med sina starka
portrar. Annars fanns det som vanligt på SHBFs tävlingar många olika sorter att avsmaka, t.ex.
pilsner, apa, ipa, weizenbock, old ale, braggot, belgare och ett helt gäng portrar.

Okryddade öl
1. Carrie Pringle Imperial Porter, Jesper Schmidt
2. Santa Klaus Jul-IPA, Klas Welin
3. Kerstman, Kalle Andersson

Kryddade öl
1. Tomtefars Julporter, Jesper Schmidt
2. Sjölejonets Lönnöl, Per Olov Edlund
3. Rudolph’s Favorite Brew, David Osler
Svenska Hembryggareföreningen
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Sthlm Beer & Whisky-festival: Som vanlig har det varit svårt att få folk att ställa upp så flera
fick gör många och långa pass. Publiken verkar dock intresserad av vår verksamhet. Vissa kokade
endast maltextrakt och informerade om föreningen medan andra genomförde riktig bryggning.
Evenemangsgruppen är dock tveksam till om vi ska fortsätta vara med på festivalen eftersom så få
ställer upp och bemannar montern. Kanske ska vi göra gemensam sak med SÖF och bara ha en
person i en delad monter som informerar om SHBF.

Övrigt kring evenemangsgruppen
De gamla tråkiga restaurangglasen kasserades till förmån för de omärkta kupor som kom till SM och
dessa fungerar numera som evenemangsglas, det finns ca 70st av dessa i SHBFs förråd så det vore
lämpligt om de glas som finns kvar i Lövsta kan komma till förrådet.
På höst och vinterölsträffarna började vi med korvförsäljning där besökarna kunde köpa sig en
Choritzo eller Bratwurst och grilla den själv till önskat resultat. Detta verkade mkt uppskattat
möjligtvis att vi ska sänka priset något eller satsa på annat kring träffarna (20kr till 10kr) eftersom
träffarna går med ganska stor vinst.
Planering för SM-09 pågår för fullt men det verkar svårt att hitta en lämplig lokal som tar cirka 600
personer till 4de april men jakten pågår.
Planerna för att börja genomföra bryggeribesök ligger för närvarande på is. Jag har varit i kontakt
med Nynäshamnsgänget som ett första besök eftersom vi inte behöver hyra buss och dylikt då men
de har velat vänta till senare.
Vi förväntar oss att nästa års sommar-, höst- och vinterölsträffar hålls på samma platser som i år.
Vid pennan, Patrik Lekberg

Bryggning av SM-vinnaren
Det vinnande ölet från SM 2007 – 101 Oktan av Charles Cassino har bryggts av Nynäshamns bryggeri
under året. För att fira detta har föreningen tryckt upp en t-shirt med motiv från etiketten till detta
öl.

Regionala kontaktpersoner
Aldrig tidigare har det arrangerats så många lyckade och trevliga bryggkurser, träffar och tävlingar,
som under 2008 och vi kan bara hoppas att det fortsätter lika bra under 2009 också. Inlämning av
bidrag till SM har också skötts med den äran ute i regionerna. Tack för ett mycket bra jobb! För att
öka medlemsantalet och sprida vårt ölbryggningsevangelium har jag på försök använt lokaltidningar
Svenska Hembryggareföreningen
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för att annonsera om att det förekommer bryggkurser i ”vår stad”. Ett försök som har fallit mycket
väl ut och resulterat i nya medlemmar.
Mitt jobb med att försöka få flera medlemmar att vilja bli SHBFs kontaktombud ute i landet, har
börjat ge frukt och vi har under 2008 fått in såväl Gotland som Jämtland som nya kontakter. I vissa
landskap har vi flera kontaktpersoner men fortfarande finns det delar av Sverige som saknar dylika.
Jonas Carlfjord, Regionsansvarig

Mediakontakter och Pressreleaser
Föreningen har under året fortsatt använda Newsdesk för distribution av press releaser. De har
förbättrat villkoren vilket gör att det fungerar. Föreningen har under 2008 distribuerat följande fem
pressreleaser via Newsdesk.
2008-04-27
2008-04-23
2008-04-16
2008-03-25
2008-01-23

Sveriges bästa öl kom till Tierp
Hembryggarna JO-anmäler Folkhälsoinstitutet
SM i hembryggd öl är lagligt
101 oktan - Vinnaröl på krogen
Stora hembryggardagen på lördag 26 januari

Fredrik Almgren

Evenemang
Ett mycket populärt inslag är de träffar som samlar erfarna och nyblivna bryggare samt nyfikna runt
om i landet. En viktig källa för att bevisa hur hög kvalitet hembryggt kan hålla och en grund för
rekrytering av nya medlemmar. Enligt planerna så arrangeras nuvarande träffar efter samma
mönster även i år, men det finns plats för flera på nya orter.
Stora Hembryggardagen - 26 januari 2008
Stora Hembryggardagen har genomförts sista lördagen i januari varje år sedan 2004, med en
hembryggarskål klockan 12:00. Tanken är att bjuda in vänner, bekanta och ölintresserade för att vara
med att brygga. På så sätt kan ännu fler få upp ögonen för hur enkelt och roligt det är att brygga öl.
Precis som tidigare år har föreningen tagit fram ett speciellt recept inför stora hembryggardagen. Alla
som vill kan följa receptet, som i år var en schwarzbier skapad av Anders Grip och Per Andersson i
Bollnäs tillsammans med föreningens domarkommitté.
Belgoträffen Uppsala – februari 2008
Klockan ett den 23 februari slogs dörrarna upp till Musicum i Uppsala, och för tredje året i följd
kunde uppsalabor och tillresta drömma sig bort till Belgien med hjälp av allehanda belgiska öltyper.
Cirka 120 personer smakade sig fram genom ett utbud som i år bestod av 30 brygder, allt från belgisk
wit till mörk stark belgisk ale och fruktkryddad lambic. Efter några timmars smakande och
Svenska Hembryggareföreningen
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diskuterande hade såväl folket som domarna bestämt sig för vilka bryggare som lyckats bäst denna
gång.
I folkets val segrade Leif Andersson och Mats Österdahl med sin "L & F MBA", en mörk stark belgisk
ale. Silvermedaljen gick till Kjell och Helena Eriksson för "Snow", en belgisk wit. Tredje pris gick till
"Starbo tripel" bryggd av Niklas Stenlås.
I domartävlingen gick första pris till "Sälsång", en saison bryggd av Kjell och Helena Eriksson, med
motiveringen "med en torrhet och elegans som kunde göra en champagne avundsjuk". På andra plats
kom ytterligare en saison, "Boerderijbier", bryggd av Jakob och Karin Carlström: "klockren typriktig
jasmindoftande saison". Bronsmedaljen gick till Oskar Andersson för sin "FGPB dubbel", vilken
beskrevs som "en typriktig aptitretande dubbel med nougat och mandelmassetoner som för
tankarna till ett smarrigt bakverk"
SM i Hembryggd öl – Stockholm – april 2008
Årets SM i hembryggd öl genomfördes i år i Lövstabruk. Vi gratulerar Thomas Dalerstedt från
Romelanda som kan titulera sig Svensk Mästare i hembryggd öl 2008.
Som vanligt genomfördes SM trivsamt och lugnt. Dessutom lyste solen upp arrangemanget. Totalt
tävlade 303 öl i den domardömda tävlingen. Av dessa deltog 58 även i folkets val. Totalt tävlade
omkring 95 öl i folkets val.
Några veckor innan SM fick vi papper på det vi har vetat - SM är lagligt. Det är professor Thomas Bull
vid Uppsala universitet som gjort en analys av alkohollagen och FHIs gamla promemoria. Baserat på
professor Bulls studie JO-anmälde föreningen FHI.
Skandinaviska Mästerskapet i hembryggd öl, SKM Maj 2008
Under 2008 avgjordes SKM i Aarhus. Som vanligt tävlade de tre bästa brygderna från SM, DM och
NM mot varandra. Varje land skickade domare. Från Sverige var Rick Lindqvist från Göteborg med
och dömde.
De bryggarna som hade utsetts att representera de svenska färgerna var Thomas Dalerstedt, Björn
Petersson och Jonas Carlstedt. Då en dansk IPA vann vill vi naturligtvis gratulera bryggaren och
Danmark till segern men samtidigt skall naturligtvis de svenska silver och bronsmedaljörerna
uppmärksammas.
Stort grattis till Thomas Dalerstedt vars SM-vinnande öl, Hökhålts sommarale, tog silver och även ett
rejält grattis till Björn Pettersson vars Öschötter Export 2008 rakade hem en bronspeng.
Sommarölsträff Stockholm juni 2008
Den 14:e juni ordnade Svante Ekelin sommarölsträff på Humlegården utanför Stockholm. Vädret var
inte det bästa, men det fanns ett stort tält att söka skydd under. Stora grillen var igång så man kunde
grilla sin mat och Svante bjöd också på läckerheter som till exempel revbensspjäll marinerat i
aprikosveteöl. Efter prisutdelningen fick vi chansen att smaka några brygder från Monks Café och
Svenska Hembryggareföreningen
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Närke Kulturbryggeri. Svante hade också tänkt på den fotbollsintresserade delen av gästerna och
ställt fram en TV så att de som ville kunde titta på matchen Sverige-Spanien.
Det fanns 18 brygder och efter omröstningen blev resultatet följande.
1. Leve Leffe - Eva Fahleson Ekelin och Teresa Franzén.
2. Fika efter en porter - Anders Ekström och Fredrik Setterberg.
3. 50 Pfenning - Staffan Dahlén och Anders Engvall.
Höstölsträff – Single Yeast Stockholm 2008
Trivsamt utan trängsel skulle man kunna sammanfatta 2008 års höstölsträff i Stockholm. I
domartävlingen dömde en grupp certifierade öldomare ölen i blindtest. I folkets val var publiken
domare. Totalt avgavs 55 röster i folkets val. Efter att domarna sagt sitt och folkets röster räknats
delades medaljerna ut enligt följande.
Vinterölsträff Stockholm 2008
Lördagen 6 december 2008 var det Vinterölsträff i Björkhagen. Fjorton okryddade öl som enligt deras
bryggare var vinteröl, kunde vi avsmaka och bedöma och dessutom fanns det fem stycken kryddade.
Årets Jultomte i dubbel bemärkelse blev Jesper Schmidt som tog hem båda gulden med sina starka
Portrar. Annars fanns det som vanligt på SHBF:s tävlingar många olika sorter att avsmaka, t.ex.
pilsner, apa, ipa, weizenbock, old ale, braggot, belgare och ett helt gäng portrar.

Domarkommittén, DK, och domarna
DK expanderar
Domarverksamheten ökar i omfång och framförallt inför, och under, SM behövs alla krafter vi kan få.
I år har vi därför utökat Domarkommittén från fyra till sex personer. Vi välkomnar Annika Järnberg
och Kalle Andersson.
DKmöten
Under året har DK sammanträtt vid ca åtta tillfällen varav ett protokollfört möte (fyra var
planeringsmöten inför SM och mycket tid gick åt till planeringen av domarutbildningen). Mycket
planering har skett via mail samt planering inför domarträffarna har ej protokollförts.
Öltypsdefinitionerna
Antalet huvudklasser ökade i årets SM från tio till elva stycken. Under året har domarna, och mycket
duktiga bryggarna, Kim Bergström, Kalle Andersson, Jakob Carlström, Niklas Stenlås och Oskar
Andersson gjort en fantastisk genomgång av SHBFs definitioner av de belgiska och franska öltyperna.
Det resulterade bland annat i att de syrliga ölen numera fått en egen huvudklass. De har även
formulerat ett ypperligt dokument som kommer att underlätta kommande revideringar. Stort tack
för fantastiskt jobb!
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Domarutbildning
Under året har vi genomfört SHBFs nionde öldomarutbildning. Utbildningen genomfördes i
Stockholm i november och med efterföljande tentamen 17:e januari 2009.
Att antalet domaraspiranter har denna gång varit lågt jämfört med tidigare år. År 2004 var det 37
deltagare i Stockholm. År 2006 var det 29 deltagare i Stockholm och 32 i Köpenhamn. Under 2008 var
det färre än tio personer som gick kursen. Av dessa tenterade fem personer och tre klarade tentan
och är alltså nya domare.
Det är föreningens uppfattning att det låga deltagarantalet inte motsvarar medlemmarnas intresse.
Många har mailat in anmälningar i efterhand då de missat den info som funnits i tidning. På grund
hemmablindhet lyfte vi även för sent upp reklam för domarutbildningen på löpet. Detta måste vi
tänka mera på till nästa gång samt bestämma tidigare vart kursen skall gå så intresserade kan planera
bättre.
Nästa möjlighet att gå SHBFs eminenta domarutbildning är november 2010.
Provning av kommersiella öl
Aktiviteten startade förra året efter inkomna önskemål från flertalet domarna och styrelsen. Lite
trögt att få in dömningar från domarna, men vi hoppas att det tar fart snart. Vi fortsätter med att
skissa på att starta en webb baserad databas, typ Rate Beer, fast för SHBF där ölen skall dömas enl.
deffarna. Hoppas det skall gagna både domare och bryggare.
SM
Vi var tvungna att hitta nya lokaler till årets inlämning och dömning. Samtidigt passade halva DK,
Jessica Heidrich och Peter Högström, på att åka till San Diego inbjudna att döma i World Beer Cup.
Inför SM förstärktes då domarkommittén med Annika Järnberg och Kalle Andersson varsamt
inskolade av de gamla uvarna Björn och Stefan. Kalle och Annika är nu permanenta delar av DK.
Till årets SM flyttades inlämningsställe för stockholmarna till Rosersberg, närmare bestämt till
Norrsundabryggarnas lokaler. Problemet är att det behövs tillräckligt stora lokaler samt möjlighet att
kyla de inlämnade brygderna – cirka 3 pallar!!. Som tack för hjälpen och med garanti om att vi skulle
kunna nyttja denna lokal för inlämning även i framtiden, bistod SHBF med pengar så att ett kylrum
kunde byggas. Det lämnades in 303 brygder i den domarbedömda tävlingen.
Ytterligare förbättringar var att alla postinlämnad öl samt de regionsinlämnade ölen skickades direkt
till Rosersberg och inte via CF. Det samt att den webbaserade inlämningen används full ut nu minskar
arbetsbelastningen med många, många timmar.
Årets dömning skedde på 3 platser i landet, Malmö dömde mörk lager, Göteborg dömde den belgiska
klassen samt att resten av ölen dömdes i Stockholm. På SM-dagen finaldömdes ölen i en domargrupp
och guldmedaljörer i varje klass samt årets hembryggare korades. Vi gratulerar Thomas Dalerstedt
som blev årets hembryggare med ölet Hökhålts sommarale.
Svenska Hembryggareföreningen
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Antal brygder i SM
Domarbedömning
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Skandinaviska mästerskapen, SKM
Rick Lindqvist var vår svenska domarrepresentant i år och fick följa dramat på plats där Sverige gjorde
lysande insatser och knep två tunga pallplaceringar (silver och brons). Snyggt jobbat! Vinsten gick till
Danmark och en fantastisk IPA.
Plats

Namn

Kategori

Brygger

1.

Slejpner

IPA

Munkebo Mikrobrygg

DK

2.

Hökhålts Sommarale

Pale Ale

Thomas Dalerstedt

S

3.

Öschötter Export 2008

Dortmunder

Björn Petersson

S

4.

Harlev Salvator no.48

Dubbelbock

Harlev brygghus

5.

Belgisk Dubbel

Dubbel

Olav Nome

N

6.

Spiflicate Stout

Imperial Stout

Jonas Carlfjord

S

Oathmeal Stout

Trygve Torstenstein &
Rune Arnesen

N

Bock

Trygve Torstenstein &
Rune Arnesen

N

Fläder ale

Thomas Rokamp

7.

8.
9.

Holmen Graa Havrestaut

Holmen Graa Nyttårsbokk
Elderdale

Land

DK

DK
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Receptdatabasen
Uppdaterandet av receptdatabasen har haltat lite under 2008, liksom under 2007. Detta kommer
dock att åtgärdas under den tidiga delen av 2009. Idag finns det 327 recept representerande 62st
olika klasser. Tyvärr ledde en omkonfiguration på webbhotellet under november 2008 till att
receptdatabasen slutade fungera under en övergångsfas. Kalle Andersson håller på att jobba på
reparationen.
The Swedish Hop Flower Power Project
SHBF deltar i ett projekt för att utvärdera egenskaperna hos svensk brukshumle. Humlen har
insamlats från hela landet från gamla humleodlingar som funnits dokumenterade på kartor från
1600-talet. SHBF har drivit verksamheten i samarbete med Närke Kulturbryggeri och Julita Lantbruks
Museum. Under hösten har 46 bryggare bryggt 62 brygder på de cirka 27 kloner som gav tillräcklig
skörd under 2008. I januari 2009 kommer humlens egenskaper utvärderas av SHBFs domare.
Träffar
Under såväl belgoträffen i Uppsala (drygt 30 brygder) som den enkelspåriga höstölsträffen, Singel
jäst/Ringwood ale, i Stockholm (13 brygder) tog några domare sitt ansvar och ställde upp och
bedömde de förstklassiga bidragen. De mindre träffarna är ett utmärkt träningstillfälle för domarna
utöver SM, tyvärr är det för få domare, både gamla och nya, som ställer upp och dömer på träffarna.
En anledning kan vara att de mest aktiva domarna också är de som brygger mest. Framförallt skapar
det problem på småtävlingar, men även SM lider av detta och får svårt at få ihop tillräckligt med
domare inför dömningarna.
Domarseminarium/Domarträff
Under året hanns det med tre domarträffar.





Blindprovning: Alla domarna tog med sig två öl som testades blint på kollegorna. Domarna
delades upp i tre grupper som tävlade mot varandra. Mycket lärorikt, uppskattat och skall
definitivt göras om.
Backtömning: Som traditionen bjuder samlar vi de bästa extra flaskorna från SM och provar
tillsammans i maj eller början av juni.
På Stockholm Beer & Whisky Festival provade domarna igenom samtliga mikrobryggeriernas
öl som fanns på plats och avgjorde vilket öl som var Sveriges bästa mikrobryggda öl
representerat på mässan. Ett bryggeri som verkligen utmärkte sig var Oppigård. De vann
solklart med den fantastiskt humleblommiga hard core Indian Tribute och förärades SHBFs
domarkårs utmärkelse bästa mikrobryggda öl.
1. Indian Tribute – Oppigårds
2. Coffe stout - Nils Oscar
3. Slottslager (ofiltrerad) - Slottskällan
4. IPA - Oceanbryggeriet
5. Munken - Hantverksbryggeriet
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Stora Hembryggardagen
Som vanligt kokade DK ihop ett recept inför Stora Hembryggardagen. Målet är att det skall vara ett
gediget recept med inte överdrivet många ingredienser som skall ge behållning för både mindre, och
mera, erfarna bryggare samt djupare inblick i ngn öltyp. 2008 föll valet på Schwarzbier.
Brygghjälp
Vi har som vanligt erbjudit medlemmarna att skicka in sina öl för receptoptimering och/eller
felsökning. Under året har endast ett fåtal nyttjat denna tjänst.
Domarkommittén genom Jessica Heidrich

Kursverksamheten - Bryggkurser Sverige runt 2008
Kursverksamheten har puttrat på i vanlig ordning landet runt.
I Göteborg hölls 5 kurser med totalt 46 deltagare. Mest intressant a där var väl kursen som hölls för
Norrhultsbryggarna, nybyggt bryggeri utan en aning om hur man brygger. Finns att läsa om i
Hembryggaren. Tydligt är i alla fall att fler och fler vågar ställa upp i olika träffar sammankomster.
Senast Thomas Dalerstedt som vann SM 2008.
Även i Nyköping har det varit kursverksamhet med totalt 15 deltagare vid 4 tillfällen. I Luleå har det
tyvärr inte blivit några kurser, mest beroende på att det inte har funnits deltagare. Men vi har även
ett gäng där som är redo att ta sig an de nybryggare som vill.
Återigen söderut så kan vi notera ett stigande intresse i Genarp där det har hållits 3 kurser med 20
pers totalt. Så pass mycket att en till kursledare har blivit engagerad. I Stockholm hölls två kurser på
våren men tyvärr inga i höstas. Även Dalarna låg lågt denna säsong, men hoppas på att komma
tillbaks starkt.
Uppsala har som Nyköping under andra året etablerat sig som äkta kursstad med 17 deltagare.
Kursverksamheten har totalt under 2008 haft 116 kursdeltagare.
Utbildningskompendiet
I början av året blev kompendiet färdigt för användning i sin första version och har därefter använts
vid merparten av alla kurser. Efter godkännande av styrelsen offererades Monks Cafe & Bryggeri
SHBF’s utbildningskompendium, varpå Monks under hösten/vintern beställt och fått levererat totalt
296 kompendier.
Ulf Henryson och Charles Cassino för Utbildningsgruppen
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Förlag
Förlaget släppte till SM 2 nya T-tröjor, SHBF 20-års jubileum och 101 oktan med 2007 års SM vinnar
etikett som tryck. Med hjälp av WEB-gruppen sattes en ny web-butik upp i anslutning till hemsidan,
detta för att klara av glas- och middags beställningarna till årets SM. Totalt har 203 order behandlats.
Ulf Henryson, förlag

Ekonomistyrning
Det löpande arbetet med redovisning växer något för varje år och förberedelserna för effektivisering
och friställande av tid för viktigare uppgifter än administration fortlöper med planering för att övergå
till OCR inbetalningar.
Myndighetsutövandet hos Tierps kommun i samband med SM ställde till det rejält och gav oss ca 1,5
arbetsvecka heltid för att administrera SM glas mm., bara i samband med SM gick 175 fakturor ut till
medlemmar och sponsorer.
Ambitionerna att återföra pengar för att skapa bra verksamhet har löpande pågått och kanske varit
större än tillgången på funktionärer vilket också återspeglas i årets resultat som även i år är avsevärt
större än budgeterat.
Ulf Henryson, kassör
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Motioner till SHBFs årsmöte 2009
Motion 1 – Marknadsdeltagande – Peter Högström
Då skansenbryggandet blev en sådan succé föreslår jag att man undersöker möjligheterna att
utöka vårt deltagande på dylika marknader på ett rikstäckande plan. Jag är övertygad om att
det dels vore bra för föreningen och hembryggningens spridande men jag är lika övertygad
om att det finns en mängd kraft samlade i stugorna som gärna skulle ta tag i något sådant
bara dom fick lite hjälp av föreningen på traven.
Följande marknader ser jag som klart intressanta:
- kiviks marknad
- virserums marknad
- Jokkmokks marknad
- Ölands skördemarknad
Ja det finns säkert massor och är det några som har koll borde det vara våra lokala
kontaktpersoner...
Styrelsens yttrande: Detta är en jättebra idé men inget som styrelsen kan ta på sig att
genomdriva. Däremot vill styrelsen gärna se till att sprida information om dessa till de
regionala kontaktpersonerna och via regionskontaktnätet ge stöd och uppmuntran att
genomföra detta lokalt om intresse finns.
Styrelsen föreslår: att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utforma regler och instruktion för
denna typ av deltagande efter att regionsansvariga signalerat intresse för ett sådant
deltagande.

Motion 2 – Stipendium – Peter Högström
Jag föreslår att man instiftar möjligheten att ansöka om ett stipendium. Dvs finansiell hjälp
för att t.ex.
SHBF domare som vill bredda sig genom att döma på utländska tävlingar, t.ex.
GABF, GBBF, Am. hembryggarmästerksapen eller annat nationellt mästerskap i
något land.
Domare som vill ta examen enl. BJCP
Vill gå någon kortare kurs i något ämne som har med bryggning att göra
Etc
Styrelsens yttrande: Styrelsen anser att grundidén är bra men att ett formaliserande i
stipendieform snarare kan vara begränsande. Redan idag finns möjlighet för föreninegns
kommittéer att inkludera sådana utgifter i sin budget. Genom att formalisera ett stipendium
kan man dock tydligt markera vad föreningen är intresserad av för typ av aktivitet. Generellt
kan sägas att det är mer önskvärt att sprida domarverksamhet inom Sverige dvs att ge bidrag
till domare att medverka vid flera svenska tävlingar. Om det gäller specifikt stipendier till
domare är det lämpligt att DK inkluderar detta i sin verksamhet och sitt budgetäskande via
årsmötet.

Styrelsen föreslår: Att motionen avslås.
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Motion 3 – Internationellt Samarbete – Peter Högström
Inled samarbete med utländska domarorganisationer. Då såväl Danmark, Norge och USA
numera har fungerande domarverksamhet vore det inte speciellt långsökt att inleda ett
närmare samarbete med dessa länder.
T.ex. skulle man kunna erbjuda domare från de olika länderna att delta i varandras
uttagningar och även finaler om man så vill.
Styrelsens yttrande: Styrelsen anser att detta är en bra idé. Den bör dock genomföas iniom
DKs verksamhetsområde.
Styrelsen föreslår: Att årsmötet uppdrar åt DK att arbeta vidare med frågan under
kommande verksamhetsår och upprättar formella kontakter med deras motsvarigheter i
andra länder.

Motion 4 – World brew cup – Peter Högström
Inled samarbete med samtliga länder som har hembryggartradition med syfte att anordna
världsmästerskapen i hembryggning! Kan vi anordna SKM så borde man väl kunna fixa ett
VM!
Styrelsens yttrande: Styrelsen anser att detta är en bra idé. Styrelsen anser förvisso att det
mest är danskarna som arrangerar SKM. Det vore kul med VM. Möjligen kan man börja
med att stärka SKMs position. Här finns säkert spännande frågor kring typdefinitioner som
skall hanteras.
Styrelsen föreslår: Att årsmötet uppdrar åt DK att i mån av tid och prioritet undersöka
möjligheten och intresset från andra länder under kommande verksamhetsår.

Valberedningens förslag
Vi föreslår följande till styrelsen för ett år
Annika Järnberg

Patrik Lekberg

Uffe Henrysson

Jonas Carlfjord

Dan Nilsson

Fredrik Almgren

Magnus Westrin

Dessa kommer att vid konstituerande möte enl stadgarna själva utse ordförande, kassör osv
Revisor :Jacob Carlström

Revisor suppleant : Karl-Axel Lindbegh

Valberedningens ordf: Niklas Stenlås

Valberedare II: Kalle Andersson
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