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Nyhedsbrev – Februar 2006
Hej
Så er der nyt fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om Japaner smagning, generalforsamling, bustur til
whiskymessen, datoer for kommende smagninger i 1. halvår af 2006 m.m.

Torsdag d. 16. Februar – Japaner smagning
Så er vi klar til en rigtig spændende Japaner smagning i Aalborg Whisky Laug.
Det er lykkes os at få fat på 4 luksus aftapninger som kun er kommet til Danmark i
meget få eksemplar – vi har valgt et par aftapninger mere, så der er rig mulighed
for at se hvad Japan kan producer indenfor single malt whisky (og det er absolut
ikke dårligt – tværtimod super godt!!)
Læs evt. mere om dem via dette link: http://www.macy.dk/Default.asp?Mode=News&ID=91
Smagningen afholdes:
Torsdag d. 16. februar kl. 19.00 – ca. 22.30 på Duus Vinkjælder, Nytorv, Aalborg
Prisen denne gang er 250 kr. og kun for medlemmer.
Denne gang afholder vi smagningen selv – dvs. at der bliver ingen foredragsholder.
Dog vil vi (fra bestyrelsen) knytte et par ord til de produkter vi skal smage
ligesom vi håber at nogle af jer vil sige noget i løbet af aftenen og dele din
viden med os andre.
Vi håber at du/I vil være med til at lave en rigtig hyggelig aftenen ud af denne
lidt utraditionel smagning – vi garanterer for at det er nogle spændende
aftapninger der er på programmet.
Der vil være et par sandwicher fra køkkenet på Duus og en øl/vand midtvejs i
arrangementet.
Aftenens smageprogram:
1. Miyagikyou single malt 10 år, 45%
2. Yoichi single malt 15 år, 45%
3. Nikka Coffey 1992 single grain cask strength 13 år 62%
4. Miyagikyou 1987 single malt cask strenght 17 år 62%
5. Yoichi 1989 single malt cask strength 16 år 62%
6. Yoichi 1987 single malt cask strength 17 år 53,1%
NB NB NB
Til denne smagning er der plads til max. 33 personer, så vi kan kun opfordrer til
hurtig tilmelding, da der bliver rift om pladserne og 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 18, Aalborg (senest d. 14. februar).

General forsamling, samt smagning
Fredag d. 17. marts afholder vi den årlige general forsamling sammen med en
smagning – temaet for smagningen er whiskies fra Douglas Laing (uafhængig aftapper)
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Vi skal smage whisky fra deres Provenance-, Old Malt Cask serie og måske en enkelt
fra deres luksus luksus serie Old Rare & Platinum.
Som foredragsholder til dette arrangement har vi lavet en aftale med Ivan Gundersen
en meget spændende og levende foredragsholder – glæd dig !
Har du noget på hjertet til generalforsamlingen så skal det være os skriftlig i
hænde senest d. 15. februar (via e-mail eller brev)
Har du lyst til at deltage i bestyrelsen, ja så har vi jo valg i år til posterne
som bestyrelsesmedlem, kasserer eller revisor. Har du lyst så skriv til os.

Lørdag d. 1. April - Whiskymesse i Kolding
Vi er i fuld gang med tilmeldingerne og det går forrygende – der er ca. 15 pladser
tilbage så er bussen fyldt. Dog holder vi åben for tilmeldinger for at se om vi kan
fylde en bus mere, men det afhænger af tilslutningen.
Så skynd dig at tilmelde dig hvis du vil være sikker på en billet.
Ønsker du at deltage i nogle af messens special arrangementer skal du selv sørge
for tilmelding via www.whiskymessen.dk
Vi kan kun anbefale at du deltager i en/flere af Masterclasserne – de er lærerige

Kommende smagninger i 1. halvår 2006
Så er datoerne fastsat for de kommende smagninger i 1. halvår 2006 – så sæt kryds i
kalenderen. Vi har planlagt følgende (forbehold for justeringer):
 16. Februar - Japanske whiskies
 17. Marts – Generalforsamling og Douglas Laing smagning
 1. April – Whiskymessen i Kolding
 21. April - Port Ellen smagning (Mini-smagning)
 19. Maj - Duncan Taylor smagning
 Udsat til 2. halvår - Douglas Laing - Old & Rare Platinum (Mini-smagning)
 Udsat til 2. halvår - 6 Classic Malt - Distillers Edition(det er luksus
udgaverne) (Mini-smagning)
 Andre emner til kommende smagninger:
- Irsk - Bourbon
- Blackadder Raw Cask - Laphroaig
- Springbank - Glenmorangie (vertikal smag.)
- Talisker - Mack Myra
- Glenfarclas - Blended
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk
Nødråb fra vores kasserer, Lotte – hjælp hende !!
Når du indbetaler via en bankoverførsel – skriv venligst dit medlemsnr. først i det
lille tekstfelt til os – eksempel: Nr. 1, Kim Nielsen

Vi glæder os til at se dig til laugets smagninger i foråret.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug

www.AalborgWhiskyLaug.dk
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