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Nyhedsbrev – August 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug og vi er klar til at tage hul på andet
halvår af 2005 mht. smagninger og glæd dig der venter mange spændende oplevelser.
Denne gang blandt andet lidt om medlemskort, Springbank smagning, Ukendte
destillerier smagning, kommende smagninger, whisky-debatforum m.m.
Medlemskort
Så skulle næsten alle have fået et nyt medlemskort tilsendt – dvs. jer som er
indmeldt siden ultimo juni og i løbet af juli har endnu ikke fået et medlemskort,
men I vil få et tilsendt i løbet af august. Har du indmeldt dig før juni og endnu
ikke modtaget et medlemskort bedes du kontakte os snarest muligt.
Vi er nu oppe på 188 medlemmer i foreningen og vi stopper for medlemstilgangen når
vi er 200, men vi åbner op for en venteliste. Vi er nu det 2. største whisky Laug i
Danmark, kun overgået af Kolding som har 200 medlemmer.
Rigtig whisky-hjertelig velkommen til jer som er nye medlemmer i foreningen – vi
glæder os til at se jer.

Næste smagning: Fredag d. 26. August – Springbank
Vi lægger hårdt ud med en stor luksus smagning som mange af jer har ventet på –
Springbank hvor vi skal smage mange spændende aftapninger. Smagningen afholdes:
Fredag d. 26. August kl. 19.00 – ca. 23.00 på Hotel Phønix, Vesterbro, Aalborg
Smageprogrammet ser således ud (med forbehold for små justeringer):







Springbank 10 år 46 % Bourbon
Springbank 15 år 46% sherry
Springbank 10 år 100 proof 57%
Springbank Portwood finish 12 år 54%
Springbank 28 år Chieftains Cask sherry (204 fl. Ialt)
Longrow 46% 10 år

Som vi lovede ifm. Speyside smagningen i foråret så har vi også denne gang
allieret os med de to store kapaciteter af foredragsholdere Kiss og Angus.
Kiss Trolle og Angus King driver whisky & Lifestyle i Odense en specialbutik
med flere end 350 singlemalts og 160 forskellige specialøl. Kiss Trolle startede
Danmarks største whiskybar i 1993 på restaurant Klos And´s i Odense og har arbejdet
med singlemalt i ca. 20 år. Angus har haft med whisky at gøre lige fra hans mormor
kom whisky på sutten. Født i Edinburgh og har boet i Danmark i 7 år. Kiss og Angus
holder whiskyforedrag over hele landet og de er specialister på hver deres felt,
men en ting er sikkert de har mange gode historier i ærmet fra det virkelige
skotske liv. Foredraget vil foregå dels på dansk og dels på skotsk, men Kiss vil
oversætte hvis der er problemer med at forstå Angus.
Alt i alt er der lagt op til en spændende og underholdende aftenen.
Midtvejs i arrangementet er der en stor og spændende buffet incl. en øl/vand.
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Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside eller ved
personlig henvendelse til Poul E & Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg.
Og der er åben for tilmelding nu.
Prisen denne gang er 400 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikke-medlemmer.
Det er en luksus smagning og derfor er prisen højere end normalt.
Vi (bestyrelsen) har valgt at give et større tilskud til jer medlemmer denne gang
derfor er der 100 kr. i forskel på medlemmer og ikke-medlemmer.
Dog vil vi denne gang give mulighed for at I som medlemmer kan tage én gæst med til
en pris af 450 kr. – husk at opgive navnet på gæsten ifm. tilmelding

Torsdag d. 22. September – Ukendte destillerier (mini-smagning)
Her afholder vi en mini smagning (kun plads til 32 personer) af spændende
aftapninger fra ukendte destillerier.
Vi er ikke klar til at modtage tilmeldinger endnu – du vil høre mere om denne
smagning i næste nyhedsbrev. Men sæt kryds i kalenderen.

Øvrige smagninger i 2. halvår af 2005
Vi planlægger følgende (forbehold for justeringer):
 22. September – Ukendte destillerier (mini-smagning)
 Oktober - Lowland smagning (krydret med en overraskelse)
 November – stor Highland Park smagning
 Januar – stor Islay-smagning
Og så kan det være at vi krydrer efteråret med en enkelt eller to mini-smagninger
mere – heriblandt en begynder smagning for jer nye medlemmer som ikke har den store
kendskab til whisky endnu.
Whisky debat forum
Flere af jer har ønsket at vi lavede et whisky debat forum på vores hjemmeside.
Vi har diskuteret dette i bestyrelsen og valgt ikke at lave vores eget, men derimod
anbefale jer at benytte www.WhiskyNyt.dk, et utrolig godt og aktivt forum.
Vi har desværre set mange fora starte men efter ret kort tid at være et dødt forum,
men Whiskynyt er et aktivt forum – så prøv dette.
Vi har lavet et link til det via vores hjemmeside.

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 håber alle vil være os behjælpelig.
Når du indbetaler via en bankoverførsel – skriv venligst dit medlemsnr. i
tekstfeltet til os – eksempel: Nr. 1, Kim Nielsen
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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