
2019 års Verksamhetsberättelse 
16 personer inklusive styrelsen närvarade vid vårt årsmöte som hölls söndagen den 
24/2 i föreningshuset Fontänens lokaler i Linköping. 

Mötet följde sedvanlig mötesordning och den nya styrelsen klubbades.  

Vi avtackade avgående ledamöter Jonas Eriksson och Lars Karlström. 

Årsmötet valde även en ny styrelse: 

 Ordförande Emil Skala 
 Kassör Jan Lindgren 
 Ledamot Mikael Rydfalk 
 Ledamot Carina Alm 
 Ledamot Carl Löfstrand 
 Ledamot Sebastian Thylin 

Styrelsens ansvar har fördelats enligt följande: 

 Emil Skala Ordförande 
 Jan Lindgren  Kassör och medlemsregistret 
 Mikael Rydfalk Resor och event 
 Carina Alm Domaransvarig 
 Sebastian Thylin Kursansvarig 
 Carl Löfstrand Hemsidan och sociala medier 

Utöver detta så har styrelsen delegerat Novembermörker till Marcus Gustafsson, Mattias 
Hellström och Peter Pinaitis, Sommarölsträffen till Jonas Eriksson och Tom Virtanen 
samt ansvaret för vissa event och Instagram till Anna Kihlstedt.  

Ekonomi 
Se separat redovisning 



Sociala medier 

Styrelsen främst använt Facebook och Instagram som huvudsakliga 
informationskanaler, exempelvis för att marknadsföra föreningens arrangemang, även 
om vi självklart lagt upp information på hemsidan också.  
Det har funnits en vilja i styrelsen att göra om hemsidan och att skala ner innehållet på 
den då det är många avdelningar på den som inte uppdaterats på flera år. De kopplingar 
till Facebook och Instagram som slutade fungera i samband med uppdateringen av sidan 
förra året hade styrelsen också för avsikt att åtgärda. Dessvärre har inget av detta 
kunnat genomföras under året på grund av tidsbrist men förhoppningsvis är detta något 
som nästa års styrelse kan ta tag i. 

Då det har under året rådit lite förvirring kring vad vi använder Facebookgruppen 
Linköpings hembryggare och Facebooksidan Linköpings hembryggare till så har 
styrelsen bytt namn på Facebooksidan Linköpings hembryggare till Linköpings 
hembryggareförening. Detta då sidan främst används till att marknadsföra föreningen 
och föreningens evenemang medan gruppen är tänkt att användas för diskussioner 
bryggare emellan. 

Hemsidan: http://www.lhbf.net/ 
Facebook Community: https://www.facebook.com/linkopingshembryggare/ 
Facebook offentlig grupp: https://www.facebook.com/groups/1249270895095165/ 
Instagram: @lhbf 

 

Medlemmar 

Vid slutet av 2019 uppgick vi till 171 medlemmar, en ökning med 35 medlemmar 
(+26%). 

 

Bryggkursverksamhet 
Vi har under 2019 arrangerat ett antal olika kurser. 

Nytt för i år är att vi valde att satsa på mindre kurstillfällen med 1–3 deltager 
tillsammans med erfarna bryggare istället för de lite större som varit tidigare år. Detta 
har gjort att vi har kunnat hålla kurserna mer när det passat deltagarna och bryggarna 
istället för att ha satta kurstillfällen. Responsen har varit god. Åtminstone tre sådana 
kurser har hållits och förfrågningar har gått ut i våra kanaler. 

 

Övriga kurser 
Surölskurs 

Den 22 mars anordnades en surölskurs med fokus på lambic för våra medlemmar. I 
kursen fick vi veta hur vi på bästa sätt gör en suröl hemma med förslag på mer eller 
mindre avancerade mäskningsmetoder, vilken sorts jäst som passar bäst och hur vi 



hanterar den långa förvaringstiden på minst ett år. Andra delar av surölsbryggningen så 
som lagring, smaksättning med frukt och renhållning kom också upp.  

Till kursen bjöds deltagarna på två kommersiella suröl – en kriek och en gueuze och två 
hemrbyggda  - en lambic och en kriek.  

Kursledare var Henrik Lindqvist.  

 

Domarverksamhet 
SM-dömning 

Linköpings domare fick i år döma klass 2 Kraftig Lager. Dömningen skedde på 
Fontänens lokaler. 

Domarna var Magnus Bark, Mikael Josefsson, Reibert Ardbring, Peter Pinaitis, Johan 
Ernerudh, Tom Virtanen, Pia Bladh, Erik Rönnkvist.  

Novembermörker 

Sju SHBF-diplomerade domare dömde Novembermörker 2019, varav fem kom utanför 
LHBF. Dömningen gick snabbt och smidigt, och kvaliteten på de inlämnade ölen var 
genomgående hög vilket gjorde arbetet extra utmanande. 

 

Sommarölsträffen 
För tredje året i rad hade LHBF sin sommarölsträff nere vid Linköpings motorbåtshamn. 
Nytt för året var att vi även hade en ciderklass i tävlingen. Vädret bjöd på regn men trots 
det så var det en trevlig tillställning där det sågs på EM-fotboll, grillades, och 
provsmakades öl och cider.  

Ett 40-tal brygder skänktes ut utav föreningens bryggare. Arrangemanget gästades av 
drygt 120 personer. 

 

Novembermörker 
23 november anordnades Novembermörker för sjätte gången.  
Arrangörsgruppen bestod även år av Marcus Gustafsson, Mattias Hellström och Peter 
Pinaitis. 

På träffen finns det två tävlingar – domartävlingen och folkets val. I domartävlingen är 
temat porter och stout och i folkets val finns det två klassen porter och stout och en 
öppen klass. Totalt lämnades in 25 öl i domartävlingen, 25 i folkets val porter och stout 
och 19 öl i den öppna klassen.  

Även i år sålde vi slut på alla entrébiljetter – denna gången på rekordtid.  

Huvudsponsor var även i år Centralbryggeriet. Vinnaren i domartävlingen får som pris 
brygga en öl på deras bryggeri under våren. Övriga sponsorer var Vinland.  

Efterfesten anordnades på Munkkällaren detta år och vi var 30 personer på plats.  



Event och resor 

Resor 

De tidigare eventansvariga hade bokat en bussresa till SM i Solna som fylldes med råge. 

Försöket att få ihop tillräckligt många intresserade för Belgoträffen i Uppsala gick som 
föregående försök om intet på grund av för få intresserade. 

En buss är bokad till SM i Göteborg men en del praktikaliteter är kvar att ordna innan 
biljetterna släpps. 

 

Glas 

Det föll på Arrangemang att ordna glas och ett nytt glas med diskret logotyp och 
decilitermarkering designades och beställdes från Rastal via Scangothia. De levererades 
i god tid före Novembermörker och invigdes där. 

 

Bryggpubar 

Under verksamhetsåret fortsatte vi traditionen från förra året med Bryggarpubar. I år 
försökte vi undvika krockar med andra arrangemang och körde initialt varje månad. 

Under hösten var det fler andra aktiviteteter och detta kombinerat med en del 
hälsoproblem i styrelsen gjorde att bryggarpubarna blev något färre. 

 

Aktiviteter verksamhetsåret 2019 
28/3 Bryggarpub - The Horse and Hound 

13/4 Buss till SM i Solna 

23/4 Bryggarpub - Villevalla 

23/5 Bryggarpub – Bishops Arms 

29/8 Medlemskväll på Munkkällaren – Två av vinnarna från Novembermörker 2018 
är bryggda av Centralbryggeriet och redo för testning. 

3/10 Studiebesök på Centralbryggeriet 

6/10 Mustaredag – Intresset lågt då äppelskörden för 2019 var under all kritik. 

14/10 Glasleverans – Våra nya glas levereras 

21/10 Bryggarpub - Klompen 

25/1 Buss till Belgoträffen – Tyvärr inställd på grund av för få intresserade. 

22/2 Surölskurs 

22/2 Tackfest på Backen  

Planerade aktiviteter 

24/3 Kurs om felsmaker 

9/5 Buss till SM i Göteborg – En offert finns men en del frågor till SM-arrangörerna 
väntar på svar. 



 

 

Slutord 

Vi har under 2019 fortsatt med arbetet att ge våra medlemmar mervärde för 
medlemskapet i föreningen med kurser, bryggarpubar, bussresor och bryggeribesök. 
Som ordförande kommer jag alltid att verka för att våra medlemmar känner att det är 
värt att bli medlem i föreningen och att medlemmarna stannar kvar i föreningen.  

Våra stående inslag under året – sommarölsträffen och novembermörker – har även 
detta år varit succéer. På sommarölsträffen hade vi fler besökare än tidigare – 120 st 
totalt, detta trots att det var regn under stor del av träffen. På novembermörker sålde vi 
slut på våra biljetter snabbare än tidigare och vi kommer detta år att expandera till nya 
lokaler.  

Hur kommer 2020 att bli för föreningen? Jag ser fram emot ett år med många tillfällen 
för våra medlemmar att få träffa varandra och lära sig mer om öl och hembryggning. 

 

 


