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Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug og vi er klar til at tage hul på andet
halvår af 2004 mht. smagninger og glæd dig der venter mange spændende oplevelser.
Denne gang blandt andet lidt om medlemskort, Raw Cask Blackadder smagning, World
Wide smagning, Tur til Whiskymessen m.m.
Medlemskort
Så skulle næsten alle have fået et nyt medlemskort tilsendt – dvs. jer som er
indmeldt siden juni har endnu ikke fået et medlemskort, men I vil få et tilsendt i
løbet af august/september. Har du indmeldt dig før juni og endnu ikke modtaget et
medlemskort bedes du kontakte os snarest muligt.
Vi er nu oppe på 175 medlemmer i foreningen og vi har stoppet for medlemstilgangen,
men åbnet op for en venteliste. Vi er nu det 2. største whisky Laug i Danmark, kun
overgået af Kolding som har 200 medlemmer.
Endnu engang velkommen til jer som er nye medlemmer.

Næste smagning: Torsdag d. 26. August – Raw Cask Blackadder Single Malt
Succes’en med den første ”lille smagning” vi havde i juni måned gør at vi har valgt
fremover at lave nogle små smagninger hvor vi kun drikker whisky – dvs. ingen mad
og ingen foredragsholder – kun os selv hvor alle er velkommen til at bidrage med
deres viden om det vi smager.
Har du viden om Raw Cask Blackadder serien og vil dele din viden med os andre til
smagningen – helt uformelt så kontakt os hurtigst muligt.
Vi starter derfor sæsonen med en lille smagning hvor temaet denne gang er Raw Cask
Blackadder serien – skotsk single malt som er hældt direkte fra fad på flaske uden
nogen filtrering. Alt er med – alle smagsnuancer ja sågar lidt partikler og
bundfald.
Meget smagsfulde, ekstra kraftige og fyldige single malts – glæd dig.
Smagningen afholdes:
Torsdag d. 26. August kl. 19.00 – ca. 21.30 på John Bull Pub, Østeraagade i Aalborg
Prisen denne gang er kun 130 kr. og kun for medlemmer.
Smageprogrammet ser således ud (forbehold for små justeringer):
 Bruichladdich 1991 56,1 %, Islay
 Caol Ila 1992 59,4 %, Islay
 Arran 1996 55,8 %, Arran (Ø-malt)
 Highland Park 1989 57,1 %, sherry fad, Orkney
 Linkwood 1989 59,2 %, sherry fad, Speyside
 Strathisla 1989 61,3 %, Speyside
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 onsdag d. 11. august og
det bliver først til mølle princippet (sidst gang var der udsolgt på 3 dage).
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Fredag d. 17. September – World wide smagning (verdens smagning)
Her afholder vi en stor verdens smagning som vil være åben for alle – såvel
medlemmer som ikke medlemmer. Smageprogram og pris er ikke helt på plads endnu.
Vi skal bl.a. smage whisky fra Tyskland, New Zealand, Japan m.fl. – glæd dig.
Vi er ikke klar til at modtage tilmeldinger endnu, men vi åbner op for tilmeldinger
sidst i august – hold øje med vores hjemmeside.

Lørdag d. 9. Oktober - Whiskymesse i Kolding
Så er vi klar til at tage imod tilmeldinger til Whiskymessen i Kolding.
Vi gentager succes’en fra sidste år.
Vi arrangerer en bustur, i en luksus bus, til Kolding og retur.
I prisen er inkluderet busturen og indgangsbillet til selve messen.
Se mere om selve messen på www.whiskymessen.dk og hvad du får for indgangsbilletten
(gratis smagsprøver på over 225 whiskys......)
Som sagt er indgangsbilletten med i din pris.
Vi har valgt eftermiddagsseancen - hvilket betyder at busturen afgår fra Aalborg
kl. 12.00 og forventet hjemkomst kl. 23.00 - sted m.v. får du at vide senere.
Indgangsbilletten til messen får du udleveret under selve busturen.
På mange opfordringer har vi besluttet at du som medlem kan tage din
ledsager/kone/mand eller en kammerat med til en special pris.
Aalborg Whisky Laug giver dig som medlem et tilskud.
Priserne er følgende:
325 kr.
Pr. medlem
675 kr.
Pr. medlem + en ledsager (325 + 350)
400 kr.
Ikke-medlem
Til orientering er der max. 70 pladser på denne tur - så det er med at være hurtig.
De første medlemmer har tilmeldt sig allerede.
Ønsker du at deltage i nogle af messens special arrangementer skal du selv sørge
for tilmelding via www.whiskymessen.dk
Øvrige smagninger i 2. halvår af 2004
Vi planlægger med følgende (forbehold for justeringer):
 Ubestemt tidspunkt – en gigantisk vertikal smagning af Macallan (eksklusiv
smagning kun for medlemmer)
 Ubestemt tidspunkt – Mackmyra smagning – vi skal smage Svensk Single malt
(eksklusiv smagning kun for medlemmer)
 November – stor Islay-smagning – glæd jer – vi er i gang med at skaffe nogle
meget spændende aftapninger
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk.
Vi glæder os til at se dig til nogle af vores kommende arrangementer.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug
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