Sörbíráló képzés 2016!
A 2017-es verseny felkészüléshez idén egy ötalkalmas bírálói képzést indítunk.
A képzés időpontjai:

október 8., október 22.
november 5., november 19.
december 3.
Mindig szombaton 9-12-ig tartjuk a képzéseket. A helyszín még
kialakulóban, a jelentkezőknek majd pontosítani fogjuk.

Egy-egy alkalom úgy áll össze, hogy néhány ízhibát, vagy jellegzetes ízt begyakorolunk, amit
vakteszt és kiértékelés követ.
Minden alkalommal valamelyik kategóriából egy megbeszélést tartunk, kóstolunk benchmark
söröket (némelyiket komoly kihívás lesz beszerezni), majd azokat gyakorlásként le is pontozzuk, jellemezzük. A nap végén lesz egy összefoglaló teszt a kategóriából; tájékoztatás, visszajelzés gyanánt.
Az öt kategória a következő:

- 21B IPA spec.- Speciális IPA
- 24C Bier de Garde - 31A. Alternative Grain Beer - Alternatív alapanyagú sörök
- 23A. Berliner Weisse - Kuytbier (külön leírás szerint).

Az öt alkalom végén pedig egy érzékszervi és egy BJCP2015 (csak azokból a
kategóriákból, amit tanultunk) és a bírálat menetéből) vizsga lesz. A vizsgáról
oklevelet, igazolványt fogunk kiadni a sikeresen teljesítő résztvevőknek.
Az öt alkalom költséggel jár, aminek egy része rád hárul: jelentkezéskor az öt alkalomra együttesen 15000 Ft-ot kell befizetned. Egyesületi tagjaink 33% kedvezményben részesülnek.
Aki a vizsgát is sikeresen teljesíti a végén, annak a 15000 Ft-ot visszatéríti az Egyesület.
Akinek gondot jelent az egyösszegű befizetés, az jelezze azt a jelentkezéskor, biztosan meg tudjuk oldani.
A tanfolyamot csak egészében tudjuk kezelni. Minden alkalom fontos! Ha
minden kötél szakad és muszáj kihagynod egy alkalmat, nem gond, de a végső
vizsga mindenkinek egyforma lesz és az egész tanfolyamról szól.
A részvételnek nincsen semmilyen előfeltétele,
kitartás, szorgalom és belső motiváció kell hozzá
mindösszesen!
A jelentkezéseket kérlek tegyétek meg szeptember 15-ig
a tibeer68 (kukac) gmail.com email címre küldött levéllel.
A további teendőkről a jelentkezés után kaptok visszajelzést.

A tanfolyammal kapcsolatos kérdéseiteket is ide tudjátok elküldeni.

Remélem minél nagyobb számban tudtok és akartok jelentkezni, mert a
márciusi versenyeinknek nagy szüksége van rátok!
Bajkai Tibor
az Elsősör alelnöke

