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Nyhedsbrev – Maj 2006
Hej
Så er der nyt igen fra Aalborg Whisky Laug.
Denne gang blandt andet lidt om medlemskort, Duncan Taylor smagning, datoer for
kommende smagninger i 2. halvår af 2006 m.m.
Medlemskort
Slutningen af maj/primo juni bliver de nye medlemskort sendt ud. De vil blive sendt
til jer personligt. Café Frederiksberg, Hadsundvej i Vejgaard er vores nye sponser
for vores medlemskort – husk at støtte dem, de støtter os - tak for det !!
For dem af jer der ikke kender Café Frederiksberg kan vi kun opfordrer til at
besøge deres whiskybar – de har byens største udvalg af single malt – og husk du
får rabat pr. glas whisky du køber ved at vise dit medlemskort.
Vi har fået mange nye medlemmer i foreningen – en speciel velkomst til jer – vi
glæder os til at møde jer på nogle af vores kommende smagninger.
Hovedparten af vores medlemmer har fornyet deres medlemskab – vi er utrolig glade
for den opbakning I giver os – tak for det.

Næste smagning: Fredag d. 19 maj – Tema: Uafhængig aftapper Duncan Taylor
Den sidste smagningen inden sommerferien er rigtig lækker ”kræs”.
Med udgangspunkt i vores smagning d. 17 marts hvor vi smagte aftapninger fra den
uafhængige aftapper Douglas Laing, skal vi denne gang smage aftapninger fra en
anden meget rost aftapper, nemlig Duncan Taylor.
Duncan Taylor har hjemme i Huntly i det nordøstlige Skotland – ikke langt fra
Speyside-regionen. De har placeret sig der for at være tæt på den største
whiskyproducerende region i Skotland og dermed også den største mængde tilgængelige
fade.
Duncan Taylor er blevet beæret med priser og anerkendelser:
De har bla. vundet den meget prestigefyldte Scottish Field Whisky Merchants’
Challenge Award 2 år i træk! 4 priser ved International Wine & Spirits Competition
2005 samt 3 guld-, 3 sølv og 1 bronze ved Whisky Magazines Independant Bottlers
Challenge 2005 ! Se evt. mere på www.dtcscotch.com
Sådan – Det er da noget at se frem til at smage på!! 
Duncan Taylor har flere forskellige serier hvorfra vores aftapninger kommer denne
aften – Det er:
Whisky Galore (altid min 46% og ej farvet eller koldfiltreret)
Duncan Taylor Cask Strength (Peerless Collection - altid ved fadstyrke og ej farvet
eller koldfiltreret)
Rarest of The Rare (altid ved fadstyrke og ej farvet eller koldfiltreret og kun fra
lukkede destillerier)
+ The Quaich Range bla. udvalgt af danske Martin Markvardsen som er whiskymanager
på det kendte Craigellachie Hotel i hjertet af Speyside

Side 1 af 2

Vi skal smage hele 9 forskellige whiskies fra forskellige steder i Skotland:
Mortlach, 13år – Speyside - The Quaich Range
Caol Ila 1992, 13år – Islay - Whisky Galore
Highland Park 1994, 11år – Orkney Islands - Whisky Galore
Macallan 1994, 10år – Speyside - Whisky Galore
Pultney 1989, 16år – Northern Highlands - Whisky Galore
Bruichladdich 1969, 33år – Islay – Peerless Collection
Scapa 1977, 27år - Orkney Islands - Peerless Collection
Strathisla 1967, 37år – Speyside - Peerless Collection (meget flot whisky)
Banff 1975, 30år – Speyside - Rarest of The Rare (lukket destilleri)
Til at guide os igennem disse fantastiske whiskies, har vi fået Lars Gregersen fra
Lago (den danske importør) til at komme og holde et spændende foredrag.
Smagningen afholdes:
Fredag d. 19. Maj kl. 19.00 – ca. 23.00/23.30 i Krøyer salen på Park Hotel, John F.
Kennedys plads, Aalborg (lige overfor banegården)
Prisen for denne herlige aften er 350,- for medlemmer og 400,- for ikke-medlemmer.
Midtvejs i arrangementet vil der være en lettere spændende buffet fra Park Hotel.
Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside
www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren Poul E &
Aalborg Vinhandel, Bredegade 18, Aalborg (senest d. 17. Maj).

Kommende smagninger i 2. halvår 2006
Så er datoerne fastsat for de kommende smagninger i 2. halvår 2006 – så sæt kryds i
kalenderen. Vi har planlagt følgende (forbehold for justeringer):
 17. august - 6 Classic Malt - Distillers Edition(det er luksus udgaverne)
(Mini-smagning)
 15. september - Edradour (Skotlands mindste destilleri) – finish smagning, vi
skal bl.a. smage sherry, port, madeira, marsala, sauterne, barolo og et par
andre finisher
 6. oktober – Mack Myra smagning – en fra det svenske destilleri kommer og
fortæller og lader os smage min. 6 forskellige whiskies derfra
 27. oktober – Glenmorangie – stor vertikal smagning
 17. november – stor Islay smagning
 Andre emner til kommende smagninger:
- Irsk - Bourbon
- Blackadder Raw Cask - Laphroaig
- Douglas Laing - Old & Rare Platinum (Mini-smagning)
- Talisker -Springbank
- Glenfarclas – Blended – og selvfølgelig Islay
Hold øje med arrangementerne på vores hjemmeside www.AalborgWhiskyLaug.dk
Vi glæder os til forhåbentlig at se dig til den rigtige spændende Duncan Taylor
smagning.
Til sidst vil bestyrelsen ønsker dig en rigtig god sommer med forhåbentlig nogle
rigtige gode whisky-oplevelser – på gensyn i 2. halvår.
Whisky-venlig hilsen
Kim Nielsen
Formand for Aalborg Whisky Laug
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