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

Fredag d. 17. Marts – Douglas Laing ”Skotland rundt” smagning
Denne gang skal vi smage på whisky fra den meget roste uafhængige aftapper Douglas
Laing – læs evt. mere på www.douglaslaing.com
Vi har valgt whiskies fra deres 3 forskellige serier (Provenance, Old Malt Cask og
Old & Rare Platinum) og vi vil komme det meste af Skotland rundt. Desuden kommer vi
til at smage meget ungt whisky (7 år) og noget meget gammelt (33 år) – så alt i alt
en meget bred smagning fra denne fantastiske aftapper.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 17. Marts kl. 19.00 – ca. 23.00/23.30 i Krøyer salen på Park Hotel, John
F. Kennedys plads, Aalborg (lige overfor banegården)
Prisen denne gang er 325 kr. for medlemmer og 375 kr. for ikke-medlemmer.
Foredragsholderen denne gang bliver Ivan Gundersen fra Midtjylland – en af Danmarks
førende whiskyeksperter med over 10 års erfaring i branchen. Ivan vil fortælle om
Douglas Laing, de forskellige destillerier og deres udmærkede whiskies og krydrer
foredraget med facts og spændende historier fra hans ture i Skotland.
Ivan´s foredrag er meget levende og underholdende, så GLÆD JER.
Aftenens smageprogram (det er ikke rækkefølgen):
1. Arran 1997 Provenance, 7 år, 46% (Island – øen Arran)
2. Scapa 1993 Provenance, 11 år, 46% (Island – øen Orkney)
3. Royal Lochnagar 1993 Provenance, 12 år, 46% (Central Highland)
4. Ardbeg 1994 Old Malt Cask, 10 år, 50% (Islay)
5. Glendronach 1976 Old Malt Cask, 24 år, 50% (Øst Highland)
6. Springbank 1992 Old Malt Cask, 10 år, 50% (Campbeltown)
7. Strathisla 1975 Old Malt Cask, 28 år, 50% (Speyside)
8. Brechin (North Port) 1969 Old & Rare Platinum, 33 år, 52,4% (Øst Highland)
destilleriet lukkede I 1983 (en luksus aftapning)
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Park Hotel.
Samme aften (starter vi med) afholder vi den årlige generalforsamling (vi har nu
eksisteret i næsten 3 år - hurra) og dagsordnen er:
1. Formandens beretning
2. Kassererens (efter ønske bliver det revisoren) aflæggelse af regnskabet
3. Fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse (bestyrelsesmedlem og kasserer er på valg denne gang)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
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Skriv til os hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsen – ligesom evt. spørgsmål
omkring bestyrelsesarbejdet er velkommen.

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. 15. marts).

Lørdag d. 1. April - Whiskymesse i Kolding
Vi er i fuld gang med tilmeldingerne og det går forrygende – bussen er fyldt (godt
og vel) og vi er i gang med at finde enten en større bus eller en bus ekstra.
Så skynd dig at tilmelde dig hvis du vil være sikker på en billet.
Priserne er følgende:
350 kr.
Pr. medlem
725 kr.
Pr. medlem + en ledsager (350 + 375)
425 kr.
Ikke-medlem
Ønsker du at deltage i nogle af messens special arrangementer skal du selv sørge
for tilmelding via www.whiskymessen.dk
På nævnte adresse er masterclassen med Kate fra Springbank åbnet for tilmelding (en
frisk pige fra Springbank), desuden skulle der komme en fra Bowmore og Benriach
destillerierne. Som sagt hold øje med whiskymessens hjemmeside engang imellem.
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):
 1. April – Whiskymessen i Kolding
 21. April - Port Ellen smagning (det er et super program – glæd dig)
 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 – og selvfølgelig Islay
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk
IGEN et 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. 66, Bent Whiskysen

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen og den spændende smagning.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug
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