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Nyhedsbrev – Oktober 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Highland Park smagning, Lowland smagning, kommende
smagninger, opstramning af tilmelding og afbud til smagninger m.m.

Næste smagning: Fredag d. 21. Oktober – Tema: Highland Park Single Malt
Denne gang er det den længe ventet vertikal smagning af whiskies fra Highland Park.
Nærmere introduktion er hvis unødvendigt.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 21. Oktober kl. 19.00 – ca. 23.00/23.30 i Aalborg Kloster, C.W.Obels
Plads, Aalborg indgang via Adelgade (lige bag posthuset)
Aalborg Kloster er nogle rigtige spændende gamle rammer – ”et stykke gammel
Aalborg” – at afholde smagninger i – kom og oplev dette spændende kloster.
Vi har vedlagt et lille kort som beskriver hvor Aalborg kloster ligger.

Prisen denne gang er 325 kr. for medlemmer og 375 kr. for ikke-medlemmer.
Vi skal kun smage whisky fra Highland Park destilleriet – såvel originale
aftapninger som mange uafhængige aftapninger.
Det store smageprogram ser således ud (hold fast):
Aftenens smageprogram:
1. Highland Park 1977, 52,3 % – original aftapning
2. Highland Park 18 års – original aftapning
3. Highland Park 1980 (24 år) Peerless, 55,1 %
4. Highland Park 1987 (16 år) Old Malt Cask, 50 %
5. Highland Park 8 år Gordon MacPhails Collection
6. Highland Park 1979, Cadenhed, 51,2 %, Hoghshead
7. Highland Park 1990, 46%, Coopers Choice
8. Highland Park 1989, 43 %, Aberdeen distillers
9. Highland Park 1985, Cask Signatory
Foredragsholderen denne gang bliver Jens Sørensen fra Vejle (foredragsholderen vi
havde ifm. Blackadder smagningen). Han vil fortælle om selve Highland Park
destilleriet, Orkney øerne hvor Highland Park ligger og ikke mindst de forskellige
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aftapninger vi skal smage. Jens har en spændende multimediepræsentation med og vil
også krydrer sit foredrag med nogle spændende historier.
Midtvejs i arrangementet vil der være nogle lækre sandwicher fra Konrad’s, samt en
øl eller vand.
Vi kan max. være 70 personer på klosteret, så det bliver først til mølle princippet
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside (er åbnet)
www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren Poul E &
Aalborg Vinhandel, Bredegade, Aalborg.

18. November – Lowland + special øl
Inden jul - slutter vi af med en anderledes og spændende smagning.
Tema’et er Lowland whiskies – og denne gang krydrer vi smagningen med nogle special
øl. Vi skal smage special øl præsenteret af Øl konsortiet.
Hovedvægten er selvfølgelig stadig whisky fra Lowland, men på opfordring prøver vi
nu at supplere med lidt special øl. Spændende ikk´?
Mere om denne smagning i næste nyhedsbrev – men sæt kryds i kalenderen 18. november

Kommende smagninger
Programmet for det kommende halvår er ikke klar endnu – men vi vil i Januar afholde
en stor Islay smagning med en rigtig spændende foredragsholder.
Mere om det senere – men glæd jer.
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk
Betaling ifm. tilmeldinger til smagninger
Når du tilmelder dig en smagning så skal vi modtage betalingen fra dig senest 3
hverdage 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.
Såfremt vi ikke har modtaget betalingen senest 3 dage før en smagning, ja så vil du
automatisk blive slettet af tilmeldingslisten og den næste på en evt. venteliste
vil få din plads.
Afbud ifm. smagninger
For en ordens skyld og pga. misbrug, så har vi lavet nogle regler ifm. afbud til
vores smagninger.
 Hvis du melder afbud til en smagning 3 dage før eller senere, så refunderes
pengene IKKE. Dog kan du kontakte os og hører om vi evt. kan afsætte din
plads til en anden og du er selvfølgelig også velkommen til selv at ”sælge”
din plads til en anden person – men husk at give os besked i form af en mail
 Hvis du har tilmeldt dig en smagning og ikke kan komme så skal du sende os en
mail
Vi håber, at alle vil være med til at overholde reglerne vedr. betaling og afbud.
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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