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NYHEDSBREV – FEBRUAR 2008
Hej Whisky-venner,
Vi nærmer os årets generalforsamling med hastige skridt og programmet herfor har desværre været
længe undervejs, men er nu på plads. Læs mere nedenfor…Vi lufter planen for de sidste smagninger i
1. halvår 2007.

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2008
MARTS:
Fredag d. 7 Marts 2008 Kl. 18.30 – Generalforsamling og Cadenhead-smagning
** BEMÆRK STARTIDSPUNKT PGA GENERALFORSAMLINGEN **
--> STOR SMAGNING, MEN KUN 65 PLADSER – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER
Vi skal have afholdt vores årlige generalforsamling i Aalborg Whisky Laug, og i den forbindelse plejer vi
at have et brag af en smagning samtidig med. Vi skal smage aftapninger fra hele Skotland, alle leveret
af aftapperen William Cadenhead som er Skotlands ældste uafhængige aftapper.
Wm. Cadenhead leverer aftapninger af højeste kvalitet – og er, uden sammenligning – Formandens
foretrukne uafhængige aftapper .
Til at guide os igennem aftenen har vi fået den danske importør af Wm.
Cadenhead – Angus King fra Whisky & Lifestyle i Odense til at komme og
holde et foredrag for os.
Alle Whiskies der skal smages denne aften er fra Cadenhead’s Authentic
Collection og er ALLE ved fadstyrke, så mådehold tilrådes denne aften 
Midtvejs vil der også være en buffét med en øl/vand inkl. i prisen
Smageprogrammet ser sådan ud:
1. GLENKINCHIE, 19år - 54,8%, LOWLANDS
2. GLEN ELGIN, 1991, 13år - 59,5%, SPEYSIDE
3. GLENGLASSAUGH, 1984, 23år - 58,2%, sherrycask, SPEYSIDE
4. CLYNELISH, 1990, 17år - 51,2% NORTH HIGHLAND
5. LEDAIG, 1992, 24år - 59,6%, ISLE OF MULL
6. BRUICHLADDICH, 1991, 16år - 55,4%, ISLAY
7. SPRINGBANK, 1996, 11år - 56,2%, cream sherry wood, CAMPBELTOWN
8. LAPHROAIG, 1993, 13år - 54,7%, ISLAY
Smagningen afholdes på Duus Vinkælder Østerågade 9 (Nytorv) Aalborg,
Pris: 325,- for medlemmer og 375,- for ikke-medlemmer
Der åbnes for tilmelding ONSDAG d. 20 FEBRUAR KL 19.00 – og som altid gælder først-tilmølle 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. 3 Marts)
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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!!!

MARTS:
Lørdag d. 29/3 Whiskymesse i Kolding

** AFLYST **

Det er med beklagelse at vi må fortælle at vi i år har valgt at aflyse turen til Whiskymessen i Kolding.
Vi har sendt en e-mail rundt til alle medlemmer hvori man kunne tilkendegive sin interesse i at deltage,
men eftersom interessen er begrænset – kun ¼ busfuld, så har vi valgt at aflyse turen.
Faktisk har vi fået lige så mange nej-svar som ja-svar og derfor er der ikke økonomi i at lave turen!
Vores aflysning skal også ses i lyset af at i år har arrangørerne valgt at skære en time af åbningstiden
på messen, dvs. at vi kun vil få 4 timer dernede i stedet for normalt 5 timer.
4 timer er det samme som vi skal bruge i transport frem og tilbage fra Aalborg og dermed endnu en
årsag til aflysningen.
I STEDET:
Vi har valgt – som erstatning for turen til whiskymessen at afholde endnu en minismagning:
TORSDAG. D. 10/4 – Tema følger…

SMAGNINGER I AWL FOR FORÅRET 2008
Forårets program ser ud som følger, så SÆT KRYDS ved disse datoer:
TORSDAG
10/4-2008

NÆRMERE INFO FØLGER…

Lokale ikke fastsat

TORSDAG
15/5-2008
Lokale ikke fastsat

Douglas Laing – PREMIER BARREL
MINI-SMAGNING M/ FOREDRAGSHOLDER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blair Athol 1994 (sherry) 11 år 46%
Braeval 1996 (sherry) 9 år 46%.
Mortlach 1995 (sherry) 10 år 46%
Bowmore 1997 10 år 46%
Caol Ila 1996 10 år 46%
Laphroaig 1998 8 år 46%

Sidst vil jeg lige minde om at vi fortsat har whiskyglas (GlenCairn) med AWL logo til salg.
Prisen er kr. 60,- pr. stk. eller 2 stk. for kr. 100,Henvendelse til os via email på awl@aalborgwhiskylaug.dk
Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
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