
Merkelapper for flaskene

Norbrygg-klasse:**

Ølnavn:

Viktig informasjon: Fyll ut etikettene, klipp ut, og fest på flaskene med strikk.

Romeriksmesterskap i hjemmebrygging 2018

Deltagernr:*

Spesielle 
ingredienser:

* Deltakernr skal være det samme som «Referansenummer» som står trykket på billetten som du får tilsendt 
ved påmelding via billettsystemet. Merkelappen må være anonym og ikke merkes med navn.
** Norbrygg-klasse: Bruk Norbryggs kode for definisjon av øltyper se
http://norbrygg.no/bedomming-av-ol/definisjon-av-oltyper/ (eks 1A. Moderne lys lager)
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ROMERIKSMESTERSKAP I HJEMMEBRYGGING 2018

*Deltakernr skal være det samme som Referansekode (5 bokstaver) som står trykket på billetten som du 
får tilsendt ved påmelding via billettsystemet. Merkelappen må være anonym og ikke merkes med navn.

** Norbrygg-klasse: Benytt Norbryggs kode for definisjon av øltyper se  
http://norbrygg.no/bedomming-av-ol/definisjon-av-oltyper/ (eks 1A. Moderne lys lager)

Viktig informasjon: Fyll ut merkelappene, klipp ut, og fest på flaskene med strikk.

Merkelapper for flaskene

Norbrygg-klasse:**

Ølnavn:

Viktig informasjon: Fyll ut etikettene, klipp ut, og fest på flaskene med strikk.
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Deltagernr:*

Spesielle 
ingredienser:

* Deltakernr skal være det samme som «Referansenummer» som står trykket på billetten som du får tilsendt 
ved påmelding via billettsystemet. Merkelappen må være anonym og ikke merkes med navn.
** Norbrygg-klasse: Bruk Norbryggs kode for definisjon av øltyper se
http://norbrygg.no/bedomming-av-ol/definisjon-av-oltyper/ (eks 1A. Moderne lys lager)

www.opplevsorum.no



• Ølet dømmes etter Norbryggs typedefinisjoner, se link:  
http://norbrygg.no/bedomming-av-ol/definisjon-av-oltyper/
• Vinneren, 2 og 3 plass får fete premier sponset av blant andre Bryggselv.
• Det skal leveres 3 flasker av hvert brygg (min. 0,33 l)
• Det konkurreres i åpen klasse
• Innleveringsfrist er kl 15:00 den 16. mars på Blaker Skanse eller hos Bryggselv på Hasle i Oslo. Vi tar imot 
innlevering fra og med 1. mars 2018. Ved levering på Blaker Skanse eller andre spørsmål ta kontakt Jørgen 
Kirsebom på 4165 7521. 
• Flaskene og korkene må være anonyme uten logo etc.
• Merkelapper må festes med strikk rundt flasken.
• Deltagernummer (benytt referansekoden, 5 bokstaver, trykket på billetten som du får tilsendt ved påmeld-
ing) må skrives på merkelapp, samt på kork med vannfast tusj etc.

Frist for påmelding er 7. mars 2018

Deltageravgift kr 110.-. Gratis for Norbrygg-medlemmer! 
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