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NYHEDSBREV – AUGUST 2007
Hej Whisky-venner,
I dette nyhedsbrev vil der være en oversigt over efterårets smagninger, et farvel og et goddag til en ny
vinhandler og en kort opsummering af vores rabataftaler rundt om i byen.

Farvel og Goddag,
Først et kedeligt farvel til Poul E. & Aalborg Vinhandel…
Vi måtte desværre sige farvel til en af Aalborgs ældste Vinhandlere pr. 1 juni i år – nemlig Poul E. &
Aalborg Vinhandel som nåede at eksistere i ikke mindre en 38år!!
Vi har i Aalborg Whisky Laug nydt godt af Poul E og ikke mindst
tidl. formand Kim Nielsens evne til at finde nogle spændende
produkter
til
vores
smagninger,
men
desværre
har
omstændighederne omkring ejendommen hvori forretningen
havde til huse, fremtvunget en lukning, hvilket vi er kede af! 
I ønskes al held og lykke fremover – og husk nu at dukke op til
smagningerne en gang i mellem 
Goddag til Skjold Burne…
Vi har i stedet fået en aftale i stand med:
Skjold Burne Vinhandel v/ Søren Skovlund, Bispensgade 1, 9000 Aalborg – lige ved Nytorv
Vi har indgået samme aftale med Søren Skovlund som vi havde
hos Poul E. – Altså 5% rabat på alt whisky (dog ikke på i forvejen
nedsatte varer) og 10% på varer som vi har på smagning og som
bestilles på aftenen. Vi har umiddelbart ikke nogle planer om at
have ekstra flasker med til vores smagninger, men vi vil i stedet
modtage bestillinger og varen kan så afhentes i butikken i
Bispensgade mod forevisning af medlemskort!
Lad mig med det samme understrege at ordningen med
bestilling og afhentning er ny for den siddende bestyrelse og for Søren Skovlund, så det skal vi lige
have til at fungere ordentligt. Hav derfor lidt tålmodighed med os…
Søren Skovlund har også lovet at tage mod betaling/tilmeldinger for de få som fortsat ikke har internet,
så også godt nyt til dem…
Søren har en del spændende ting på hylderne og har han ikke lige det du er på jagt efter, så SPØRG
HAM, så vil han skaffe det hjem til dig. Vi ser frem til et godt samarbejde, Søren…
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SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2007
AUGUST:
Fredag d. 24. August 2007 Kl. 19.00 – BRUICHLADDICH vs. LAPHROAIG
-----> MINI-SMAGNING - 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER !!!
Vi har hen over sommeren fået skrabet et mildest talt lækkert program sammen til denne smagning.
Det er en mulighed for at smage den (næsten) urøgede Bruichladdich op mod en af ’The South Shore
Greats’ – som de siger på Islay, nemlig Laphroaig. Selvom Bruichladdich de seneste år, efter dets
genåbning i 2001, har spyttet utallige aftapninger ud med diverse finishes, så laver de stadig flotte
klassiske aftapninger som vi bl.a. skal have en smagsprøve på denne aften. Laphroaig behøver vel
næppe nogen videre præsentation – den er så medicinsk i karakter at den var den eneste skotske
whisky som solgtes i USA som hjertestyrkende medicin, under forbudstiden i 1920-30’erne.
Vi har fået den helt unikke mulighed for denne aften at smage et par aftapninger som er rigtigt
sjældne.
Smageprogrammet ser sådan ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bruichladdich 1990 15år, refill sherry hogsheads, 54,9%, Tappet af Gordon&Macphail Cask-serie
Bruichladdich Infinity, refill sherry casks, 55,5%
Bruichladdich 20år, 1st edition Bourbon casks, 46%
Bruichladdich 1986 20år, ’The Blacker Still’ Sherry/Port casks, 50,7%
Laphroaig Quarter Cask, 48%
Laphroaig 15år, Single bourbon cask, 56%, Tappet af Signatory
Laphroaig Vintage 1989 17år, Islay Music & Whisky Festival 2007, 50,3%
Laphroaig 30år, 43%

Der vil midtvejs være en sandwich + 1 øl/vand på programmet
Smagningen afholdes på First Slotshotel, Rendsburggade 5, Aalborg(ved havnen) Pris: 325,Der åbnes for tilmelding ONSDAG d. 8. AUGUST KL 10.00 – og som altid gælder først-til-mølle
princippet. Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside
www.AalborgWhiskyLaug.dk eller ved personlig henvendelse til vinhandleren Skjold Burne,
Bispensgade 1, Aalborg (senest mandag d. 20 August)
BEMÆRK: På hjemmesiden kan der kun tilmeldes via link’et ’Tilmelding til smagning’ nederst til venstre
på hjemmesiden. Findes dette link ikke på siden er der ikke åbent for tilmelding!
Tilmeldinger modtaget pr. mail, eller på anden vis inden det officielle åbningstidspunkt vil blive anset
for ugyldige og slettet!!!
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SMAGNINGER I AWL FOR EFTERÅRET 2007
Efterårets program ser ud som følger, så SÆT KRYDS ved disse datoer:
TORSDAG
20. SEPTEMBER
KL. 19.00
Lokale ikke
fastsat

Skotland Rundt 1969-1981 - et BRAG af en smagning!!
(MINISMAGNING – KUN 34 PLADSER og KUN FOR MEDLEMMER)
Smagning med Laugets spændende indkøb gennem tiderne,
BOWMORE 1974 23år, 49% - 285 flasker (Signatory)
HIGHLAND PARK 1977 28år, 52,3% - 240 flasker (Orig. Aftap.)
BRORA 1981 25år, 56,5% - 682 flasker (Duncan Taylor)
SPRINGBANK 1969 36år, 50% - 240 flasker (Dun Bheagan)
ROSEBANK 1981 20år, 62,3% - 6000 flasker (Rare Malts Series)
GLEN GRANT 1972 32år, 51,2% - 324 flasker (Single Malts of Scotland)

TORSDAG
25. OKTOBER
KL. 19.00
Lokale ikke
fastsat

Glenfarclas Vertikalsmagning
(MINISMAGNING – KUN 34 PLADSER og KUN FOR MEDLEMMER)
Alle sherry bomber!
GLENFARCLAS 1980 20år, 53,8% - 603 flasker (Orig. Aftap.)
GLENFARCLAS 1974 29år, 54,5% - 748 flasker (Orig. Aftap.)
SPEYSIDE REGION SELECTION #3 1967, 37år, 40,7% (Duncan Taylor)
GLENFARCLAS 1965 40år, 48,5% (Scott’s Selection)
BALLINDALLOCH 1965 40år, 50% - 194 flasker (Old Malt Cask)
RECHLERICH 1964 40år, 53,5% - 515 flasker (Qualityworld Norse Cask)

FREDAG
23. NOVEMBER
KL. 19.00
Lokale ikke
fastsat

Islay-smagning
Programmet endnu ikke fastsat
LAPHROAIG 1987 16år, 50% Douglas Laing Old Malt Cask
BOWMORE 1985 21år, 57,5% Qualityworld Norse Cask
resten af programmet ikke fastsat

RABATAFTALER:
Vi har ligesom de foregående år fået rabataftaler på plads – en oversigt over disse er sendt ud med
medlemskortet men for en god ordens skyld kommer listen alligevel igen her:
Med kortet i hånden har du adgang til flg. rabatordninger:








Café Frederiksberg, Hadsundvej, Vejgaard
Yder 5 kr. pr. glas whisky du køber
Duus Vinkjælder, Østeraagade, Aalborg
Yder 10 % pr. glas Single Malt whisky du køber
John Bull Pub, Østeraagade, Aalborg
Yder 5 kr. pr. glas whisky du køber
The Irish House, Østeraagade, Aalborg
Yder 5 kr. pr. glas whisky du køber
Peugeot Aalborg, Over Kæret, Aalborg
Yder 30% på sommerdæk og 35% på vinterdæk og montage u/b samt gratis leje bil ved alm.
autoreparation og forsikringsskader. Rabataftalen gælder alle bilmærker, og er ved forevisning
af medlemskort
Skjold Burne, Bispensgade 1, Aalborg
5% rabat på alt whisky (dog ikke på i forvejen nedsatte varer)
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Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
www.AalborgWhiskyLaug.dk

4

