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Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om, smagningen med Jim Murray, medlemskort, F&F
smagning den 17/6, en efterlysning, og nye ’mini-smagninger’.
Opfølgning på den amerikanske smagning med Jim Murray
Ja, det er svært at ”komme ned på jorden igen” ovenpå den forrygende smagning vi
havde med selveste Jim Murray, hvilket alle deltager også tilkendegav.
Vi er ved at lave en evaluering af smagningen, men den er ikke let at lave da det
er svært at gengive den fantastiske stemning der var.
Ifm. smagningen så solgte Lauget flasker og bøger, som var muligt at få signeret af
Jim – der var et par deltagere som har tilkendegivet at vi (bestyrelsen) selv
scorede kassen på de solgte effekter – det vil vi meget gerne dementerer.
Lauget køber flaskerne og videre sælger dem til jer medlemmer og den lille
fortjeneste der er ved salget går direkte i laugets kasse og kommer jer som
medlemmer til gode. Der er INGEN i bestyrelsen som tjener på dette salg det er kun
en service vi yder jer.
Medlemskort
Vi er i fuld gang med at designe nye medlemskort og få dem trykt – vi forventer at
have dem klar indenfor de næste 3 – 4 uger. De vil så blive sendt til jer
personligt.
Sponsor
Er du eller dit firma (hvis du har et sådan) interesseret i at sponsere nogle af
vores arrangementer ? – eller kender du nogen som vil være interesseret i det ?
Vi kunne så ifm. et arrangement gøre reklame for firmaet i form af f.eks.
reklamebanner, løbesedler, på vores hjemmeside e.l.
Størrelsen og typen af sponsoratet bestemmer du selv.
Eksempelvis skal vi have nye kuglepenne med vores logo på indenfor nær fremtid –
vil du sponsorer dem eller kender du nogen som vil ?
Skriv til os og kom med et forslag.
”Små smagninger” – ny type smagninger
På utallige opfordringer prøver vi nu at afholde en lille smagning hvor vi kun
drikker whisky – dvs. ingen mad og ingen foredragsholder.
Det betyder at vi kan afholde smagningerne til en noget billigere pris, men det gør
vel heller ikke noget ?
Dog vil vi (nogle fra bestyrelsen) ikke afholde os fra at sige et par ord om de
enkelte whiskies – men ikke noget egentligt foredrag.
Samtidigt kunne vi også godt tænke os at høre om du havde lyst til at fortælle os
andre medlemmer om nogle af de whiskies vi smager på de ”små smagninger” (se
senere). Det kunne være en whisky som du har et særligt forhold til, som du vil
delagtiggøre os andre i.
De ”små smagninger” er kun for medlemmer af lauget.

Næste smagning: Torsdag d. 17. Juni – Skotsk Single Malt
Temaet denne gang er Flora & Fauna serien – skotsk single malt som kommer fra nogle
forholdsvise ukendte destillerier.
Det er nogle helt fantastiske kvaliteter der ligger bag denne serie – der er i alt
12 forskellige og vi har valgt 5 af dem.
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Smagningen afholdes:
Torsdag d. 17. Juni kl. 19.30 – ca. 22.00 på John Bull Pub, Østeraagade i Aalborg
Prisen denne gang er kun 120 kr. og kun for medlemmer.
Smageprogrammet ser således ud:
 Benrinnes 15 år, Speyside
 Dailuaine 16 år, Speyside
 Glen Elgin 12 år, Speyside (Lossie)
 Linkwood 12 år, Speyside (Lossie)
 Teaninich 10 år, Nothern Highlands

Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside eller ved
personlig henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg.
NB NB NB
Til denne smagning er der plads til max. 30 personer, så vi kan kun opfordrer til
hurtig tilmelding, da der bliver rift om pladserne.
Tilmeldingen foregår via vores hjemmeside eller ved personlig henvendelse til Poul
E & Aalborg Vinhandel – vi åbner op for tilmeldinger tirsdag d. 1. juni og det
bliver først til mølle princippet.
Som sagt er denne smagning et forsøg. Såfremt der er interesse for det (dvs. at I
som medlemmer synes det er en god idé) så vil vi også fremover køre flere ”små
smagninger”, måske med dit indlæg, om din favorit whisky.
Idéer og fortællere efterlyses
Har du en god idé til hvad vi skal smage på de ”små smagninger” så skriv til os –
ligesom vi gerne vil hører fra dig hvis du er interesseret i at fortælle os andre
lidt om en eller flere af de whiskies vi smager en aften.
Det kunne f.eks. være at du brænder meget for et bestemt destilleri eller en
bestemt whisky og som du gerne vil delagtiggøre os andre i. Vi forestiller os at
det bliver forholdsvis korte indlæg, på højst en 5 til 10 minutter, og i en uformel
tone.
På den måde kan vi alle lærer noget af hinanden.

Kommende smagninger i 2. halvår af 2004
Af kommende smagninger i Aalborg Whisky Laug kan vi fortælle at vi i løbet af det
kommende halvår har planlagt følgende:





Ubestemt tidspunkt – Vertikal smagning af Macallan (eksklusiv smagning kun
for medlemmer)
September – World Wide smagning
Oktober – Bustur til Whiskymessen i Kolding
November – Islay-smagning

Og så forventer vi at krydre efteråret med nogle små smagninger i stil med
ovennævnte.
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.aalborgwhiskylaug.dk.
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Betaling ifm. tilmeldinger til smagninger
Når du tilmelder dig en smagning så skal vi modtage betalingen fra dig senest 5
dage efter tilmeldingen - det er nemmest for os administrativt og vi er fri for at
rykke dig for betaling.
Vi er lidt bagud med evalueringerne af den irske, samt den amerikanske smagning,
men de vil snarest komme på vores hjemmeside.

Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.
Til sidst vil bestyrelsen ønsker dig en rigtig god sommer med forhåbentlig nogle
rigtige gode whisky-oplevelser – på gensyn i 2. halvår.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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