
SØLVJEKKEN 
D.Ø.V.s Kulturpris

opprettet 1991

 Kandidaten må gjennom sin kulturelle 
innsats for Det Gode Øl fra Drammen,
ha bidratt aktivt med kulturelt arbeid

 som fremmer forståelsen for vår 
Store Bevegelses Credo:
« ØL ER KULTUR »



Opprettet 1993

Den Gyldne Korks Orden kan utelukkende tildeles Humler 
som har vist Sømmelig adferd, flid i sitt arbeide for 

Drammens-Ølet gjennom mange år, og som har den 
fornødne ansenitet som Humle. 

Antall Humler som kan opptas i Den Gyldne Korks Orden 
begrenses til 99.



Bayerkorset 
Opprettet 1994

 Bayerbrødre som har gått sin læretid som 
Bayersvenn, deretter tatt mesterprøven, fått 
sitt mesterbrev og tittelen Bayermester, får

Det Gloriøse Bayerkorset.
Den Drafnensiske Bayer Loges stiftere og de 

Bayermestere som har vært medlem i 
Logens Collegium får en gullstjerne 

på korsets sløyfe.



Opprettet 1994

 Medalje for D.Ø.V.-Ungdom 
under 20 år for utvist måtehold 
under festlig omgang med øl, 
og som stopper å drikke i tide.

Stoppenåla



Opprettet 1995

Innsatsmedaljen

GJÆR

Innsatsmedalje GJÆR kan tildeles medlemmer for personlig en-
gasjement og arbeidsinnsats i minst ett år. Det legges vekt på at 
kandidaten har personlig initiativ og ansvar i forbindelse med 
D.Ø.V.s aktiviteter. Medaljen kan kun gis til medlemmer med 
plettfrie vandel bevitnet av D.Ø.V.s Humlegeneral. Ved første 
gangs tildeling er medaljens sløyfe helt ren. Det kan oppnå stjern-
er ved senere innsats. Hver 4. stjerne er gullstjerne. 



Aksjonsmedalje 1997

Medalje for Humler som deltok i den første aksjon
for å få Aass øl inn på restauranter, caféer og puber

i Oslo

Humlesverm



Aksjonsmedalje 1997

Medalje for Humler som deltok i aksjon nummer to
for å få Aass øl inn på restauranter, caféer og puber

i Oslo

Carl Johan



Lederstjernen 
innsatsmedalje

1997

Tildeles utelukkende til ledere. 
Medalje for langvarig ledelse av D.Ø.V. 
- avdeling, aktiviteter, arrangementer. 



Opprettet 1999

Ordenen kan tildeles alle medlemmer av Drammens Ølets Venner, som 
ved et spektakulært enkelttiltak, eller jevn innsats i et tidsrom av minst 
tre år, har bidratt til at ølvenner utenfor Drammen akter og ærer ølet fra 
Norges eldste Bryggeri, og dermed oppfyller Drammens Ølets Venners 
Statutters paragraf  1:Misjonsbefalingen.Ordenen kan også tildeles enkelt-
personer og medlemmerav utenbys ølforeninger som har gode relasjoner 
til, og som har gjort konkret innsats utenfor Drammen

Misjonsmedaljen



Blå Kors 
aksjonsmedalje

2008

Medalje for deltagelse i Tv-aksjonen i 2008



Drammens- Ølets Venner
Jubileumsmedaljer

10 års jubileum 1994 20 års jubileum 2004 25 års jubileum 2009



10 års Jubileumsmedalje 2003



Jubileumsmedaljer



Ølsvømmeknappen
2009

Over 350 tok Ølsvømmeknappen
Feiringen av D.Ø.V.s 25 års jubileum ble også en gledesfest for de nye 
kombitankene som doblet Aass Bryggeris kapasitet. Som seg hør og bør 
feiret de ca. 1.800 fremmøtte begivenheten med å være tilskuere til den 
første VM i ølstafett, og til å bade i 120.000 halvlitere juleøl I alt var det 
17 firemannslag som stilte til start i verdens første VM i ølsvømmestafett.

Laget fra Meieriet Ølklubb i Hokksund
ble de første vinnere av VM i ølsvømmestafett




