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NYHEDSBREV – APRIL 2009
Hej Whisky-venner,
Vi er nu så småt nået ind i foråret og har netop overstået vores årlige generalforsamling.
Det var en generalforsamling uden de store ’armbevægelser’.
Se referatet fra den på hjemmesiden fra medio april.
Når nu vi har passeret 1. april er det også tid til fornyelse af medlemsskabet – mere om det samt
medlemskort nedenfor.
I år holder vi tidlig sommerferie med den sidste smagning d. 30. april - nedenfor finder du et oplæg til
denne sidste smagning inden sommer…Nemlig et BRAG af en ARDBEG-smagning !!
Vi arbejder også på at planlægge efterårets program, og har allerede et par fine smagninger i støbeskeen.
Kort om nyhedsbrevet generelt:
I sidste måned annoncerede vi at det var sidste gang vi udsendte nyhedsbrev med almindelig post til de
få der ønskede det. Det gælder så fra denne gang at man nu kun får nyhedbrevet pr. email eller kan
læse det direkte på hjemmesiden i PDF-format.
Husk! Du kan altid se flere detaljer på vores hjemmeside, om de flasker vi har på smagning.

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB FOR PERIODEN 1/4-2009 - 31/3-2010:
Vi har passeret 1. april og det betyder at medlemsskabet af AWL skal fornyes, hvis man fortsat ønsker
at kunne deltage i de attraktive mini-smagninger i løbet af året.
På generalforsamlingen d. 27/3 2009 blev det vedtaget at kontingentet for et års medlemskab fortsat
skal være kr. 200,- for medlemsperioden 1/4-2009 - 31/3-2010.
Beløbet skal, som sædvanligt, indbetales på vores bankkonto med angivelse af medlemsnummer i
beskedfeltet for indbetalingen.
Nye medlemmer opfordres også til at melde sig ind, nu i starten af den nye medlemsperiode.

MEDLEMSKORT:
Vi skal lige have afklaret, hvem der sponsorerer vores medlemskort i år og forventer at de nye
medlemskort udsendes ultimo maj eller primo juni.

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2009
APRIL:
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Destilleriet på billedet ovenfor kræver næppe nogen nærmere introduktion…
Det er KULT-destilleri nr. 1 !! ARDBEG !!
Destilleriet oplevede i 90’erne en omtumlet tilværelse, hvor der flere gange var produktionsstop – dette
frem til 1997 hvor Glenmorangie PLC købte det for kun 7£ millioner – ca. 56 millioner kr. i dagens kurs.
Glenmorangie PLC restaurerede så destilleriet fra ende til anden og sammen med en blåstempling af
Whiskyskribenten Jim Murray, nåede det omkring år 2000 ultimativ kult-status – en status som har
gjort, at gamle aftapninger i dag går for formuer på auktion – ’Flying Turf’ som vi har på smagning
denne aften er solgt for ca. 25.000 kr. tidligere i år…
Vi skal, ud over 2 gamle aftapninger fra 70’erne, smage hvordan spritten har udviklet sig siden
Glenmorangie’s overtagelse af Ardbeg i 1997.
Vi starter med den første sprit som løb af kedlerne igen i 1998 og arbejder os op mod den nye 10års
udgave, som kom ved fadstyrke (Renaissance) i begrænset antal.
Denne smagning er en helt unik mulighed for at smage både ung og gammel whisky og fornemme både
fortiden og fremtidens whisky fra ARDBEG !!
BEMÆRK: Vi forventer en stor søgning på denne smagning, så vi vil denne gang være ekstra
opmærksomme på at vilkårene for tilmelding bliver overholdt.
Man kan denne gang IKKE tilmelde sig hos Skjold Burne Vinhandel, netop pga. den store søgning der vil
være på denne smagning.
TORSDAG d. 30. april 2009 Kl. 19.00 – Ardbeg Vertikal-smagning
--- MINI-SMAGNING – KUN 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER !!
--- HUSK !! For at deltage i denne smagning SKAL du have betalt kontingent for 2009/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ardbeg
Ardbeg
Ardbeg
Ardbeg
Ardbeg
Ardbeg

Very Young 1998/2004, 58,3%
Still Young 1998/2006, 56,2%
Almost There 1998/2007, 54,1%
Rennaissance 1998/2008, 55,9%
1978/2000, 22år ’Spirit of Scotland’ 53% - 454 flasker
1974/2006 32år ’Flying Turf’ 52,2% - kun 126 flasker !!

Vi håber denne aften på også at kunne have en overraskelse af stellare proportioner 
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Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 325,Der åbnes for tilmelding TIRSDAG d. 7. april Kl. 21.00 – og som altid gælder først-til-mølle
princippet. Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside
www.AalborgWhiskyLaug.dk
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!!!

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2009
Programmet ser ud som følger, så tjek jævnligt hjemmesiden for datoer (forbehold for ændringer):
DATO OG
LOKALE
IKKE
FASTSAT

Northern Highlands - Destillerierne Nord for Inverness
*Mini-smagning – kun for medlemmer*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balblair 1966, 41år, 43%, Gordon & Macphail
Clynelish 1972, 34år, 50,5%, Single Malts of Scotland
Dalmore 1976, 28år, 58%, Blackadder Raw Cask
Teaninich 1993, 22år, 59,4%, Signatory Cask Collection
Glenmorangie Astar, 57,1%, Destilleriaftapnng
Old Pulteney 1991, 16år, 57,6%, Destilleriaftapning (sjældent set)

DATO OG
LOKALE
IKKE
FASTSAT

Japan-smagning - *Mini-smagning – kun for medlemmer*
*Whisky fra den opgående sol’s land*

DATO OG
LOKALE
IKKE
FASTSAT
DATO OG
LOKALE
IKKE
FASTSAT

En ’myndig’ smagning
*Mini-smagning – kun for medlemmer*

Program ikke fastsat

ISLAY-SMAGNING
Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer
Program ikke fastsat

Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
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