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Nyhedsbrev – November 2005
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Lowland smagning, Julegave, en opfordring, kommende
smagninger i 1. halvår af 2006 m.m.

Næste smagning: Fredag d. 18. November – Tema: Lowland Whiskies og Special Øl
Så er vi klar til årets sidste smagning i Aalborg Whisky Laug.
En lidt anderledes smagning da vi både skal smage lækre whiskies fra Lowlandet og
special øl.
Whisky fra Lowlandet har desværre et ”dårligt ry”, men det vil vi rode bod på med
denne smagning – der findes rent faktisk nogle super lækre whiskies fra dette
område. Vi kan kun opfordre til at deltage i denne smagning og udvide din horisont
mht. whiskies fra Lowlandet – du vil blive overrasket !!
Smagningen afholdes:
Tid: Fredag d. 18. November kl. 19.00 – ca. 23.00/23.30
Sted: First Slotshotel, Rendsburggade 5, Aalborg (overfor Metax P-hus)

Prisen denne gang er 325 kr. for medlemmer og 375 kr. for ikke-medlemmer.
Det spændende smageprogram ser således ud:
Aftenens smageprogram:
1. Linlithgow 1982 (21 års) 63 % - Peerless
2. Rosebank 1989 (11 år) 58,9 % Blackadder Raw Cask
3. Bladnoch 16 års
4. Glenkinchie Distillers Edition
5. Inverleven 1990 Gordon & Macphail
6. Littlemill 1985 Connoisseurs Choice
7. Auchentoshan 1978 (25 års) Old Malt Cask
8. Samt 4 lækre special øl
Foredragsholderen denne gang bliver Peter fra Krut’s Karport i København, som vil
fortælle om de forskellige destillerier og deres udmærkede whiskies og krydrer det
med spændende historier.
Desuden kommer Svend fra Øl Konsortiet i Rantzausgade og fortæller om de fire
spændende luksus øl som vi også skal smage.
Alt i alt er der lagt op til en rigtig spændende aften med nogle lækre whiskies og
special øl - jeg kan kun sige GLÆD JER.
Midtvejs i arrangementet vil der være nogle lækre sandwicher, samt en øl eller
vand.
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 18, Aalborg.
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Julegave
Et af vores medlemmer (nr. 90, Richardt) er kommet med en super god idé, som vi i
bestyrelsen har vedtaget at gøre noget ved.
Vi vil i løbet af december trække lod blandt alle jer medlemmer (undtagen
bestyrelsen) om en flaske lækker single malt whisky – og her bliver tale om rigtig
lækker ”juleguf”. Vi sender den med posten til vinderen med en lille hilsen.
Til gengæld håber vi at vinderen vil smage på gevinsten og sende os en lille hilsen
og fortælle om smagsoplevelsen i løbet af januar.
Vi offentliggør vinderen og flaskens info på vores hjemmeside (under ”Sidste nyt”siden) i december.
Tak for din udmærkede idé, Richardt.

Kommende smagninger i 1. halvår 2006
Vi planlægger følgende (forbehold for justeringer):
 Januar – stor Islay-smagning
 6 Classic Malt - Distillers Edition(det er luksus udgaverne) (Mini-smagning)
 Port Ellen smagning (Mini-smagning)
 1. April – Bustur til Whiskymessen i Kolding
 Duncan Taylor smagning
 Douglas Laing - Old & Rare Platinum (Mini-smagning)
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk

Opfordring – kom med forslag til kommende smagninger m.m.
Husk du er med til at bestemme hvad der skal ske i Aalborg Whisky Laug.
Vi vil derfor godt opfordrer dig til at sende os en mail med hvad du godt kunne
tænke dig vi skal smage i 2006 – gerne i tema form. Det behøver ikke at være en
lang og fyldig mail – en mail i stikords form er også velkommen.
Ligesom kommentarer til vores smagninger, prisniveauet på smagninger,
smageprogrammerne, foredragsholdere osv. er velkommen såvel positive som negative.
Send os en mail på awl@aalborgwhiskylaug.dk
Husk: du er med til at bestemme hvad der skal ske i AWL – sig din mening.

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.
Vi håber at se mange af jer til årets sidste smagning, så vi også kan ønske
hinanden Godt Nytår.
Til sidst vil bestyrelsen ønsker dig en rigtig god jul, samt et rigtig godt whiskynytår med forhåbentlig nogle rigtige gode whisky-oplevelser – på gensyn i 1. halvår
2006.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug
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