AALBORG WHISKY LAUG

www.AalborgWhiskyLaug.dk
Bank: Spar Nord
Reg.nr. 9366 Konto 4563357725

NYHEDSBREV – NOVEMBER 2010
Hej Whisky-venner,
Så gik den første rigtige efterårs-måned – Oktober… og med den, en smagning hvori der var elementer
fra de varmere himmelstrøg, nemlig Sherry fra Spanien og Portvin og Madeira fra Portugal.
Smagningen havde vi kaldt ’Fadets Oprindelse’ og jeg tror, jeg taler for alle, når jeg siger, at det var
spændende - omend anderledes- at smage fadets originalindhold sammen med den aktuelle whisky.
Jeg tror dog der var stor enighed om at den gamle Portvin var den bedste af hedvinene 
Endnu engang tak til medlem #261 Gert for temaforslaget.
Vi sætter os også snart ned og begynder at planlægge forårets smagninger. I den forbindelse har vi
allerede indkøbt whisky til 2 af smagningerne, en G&M ’MacPhails’ vertikal-smagning og en smagning
med flasker tappet til Bladnoch Forum’s medlemmer. Sidst på forårssæsonen vil vi igen forsøge at få en
whiskypersonlighed fra udlandet til klubben…

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2010
NOVEMBER:
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FREDAG D. 12. NOVEMBER 2010 Kl. 19.00 – ISLAY SMAGNING
** STOR SMAGNING – 65 pladser, både for medlemmer og ikke-medlemmer**
Så er tiden kommet til årets store Islay-smagning – og sikke et program denne gang! Om muligt slår
det sidste års program, som ellers var super flot! Og vi har endda ikke hævet prisen ift. sidste år …
Islay tiltrækker flere og flere (whisky)-turister… så mange, at det lokale regionsråd har indset, at det
kræver en ny færge til øen… Den er i øjeblikket under klargøring og forventes i drift til næste sommer…
men det er jo Skotland, så det bliver nok til næste efterår (tidligst)  Indtil da, kan vi andre nyde
dråberne fra øen i ro og mag hjemme i Aalborg, selvom der ikke er noget som at stå på Islay og skue
ud over de smukke bugter med en dram i hånden – Whiskyen smager simpelthen meget bedre  og jeg
er sikker på de af vores medlemmer som har besøgt Islay vil give mig fuldstændig ret. Så kom afsted,
så snart chancen byder sig… turen er lang, men så absolut det hele værd… og mere til!
Aftapningerne til denne smagning er et kapitel for sig. Det er et absolut LUKSUS-udsnit af, hvad Islay
kan tilbyde – både af destilleriaftapninger og fra uafhængige aftappere, som typisk er meget
spændende, da de jo ofte tilbyder enkeltfadsaftapning og en stil som destilleriet normalt ikke er kendt
for. Vi har denne aften delt lige over og byder på 4 uafhængige og 4 destilleriaftapninger – bla. en Port
Ellen med den efterhånden beskedne alder af 24år. De fleste PE-aftninger der ses i dag ligger typisk på
omkring 27år. Og så har vi en flot nyhed fra Islay’s mindste destilleri – Kilchoman, som har aftappet et
fad kun til salg i Danmark – et fad som stort set var udsolgt før det ramte gaden.
”Foredragsholdere” søges til Islay-smagningen
Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, så vil vi til denne Islay-smagning prøve noget helt nyt mht. måden
vi afholder aftenen på – nemlig at involvere jer medlemmer noget mere.
Vi spurgte i en tidligere e-mail til jer, om forslag til aftenen og fik 2 ens forslag tilsendt om netop at
gøre det på denne måde, at involvere medlemmerne mere denne aften. Som nævnt sidst, så behøver
du ikke være hærdet foredragsholder, og der er ingen, der bliver til grin! – Du skal bare sige, hvorfor
du brænder for netop dette Islay destilleri og dets whisky… og evt. noget om aftenens aftapning.
Så hvis du synes at enten:
Kilchoman, Lagavulin, Bowmore, Ardbeg, Laphroaig, Bunnahabhain, Port Ellen eller Caol Ila er sagen,
så skriv til os på awl@aalborgwhiskylaug.dk og fortæl os, at du godt vil bruge 10min. på dit favorit
Islay destilleri denne aften.
Samtidig vil vi, ligesom sidste år, også lade nogle stemningsbilleder fra Islay køre på en fremviser.
Så aflys den julefrokost/koncert/teater du er inviteret til og sæt allerede nu et STORT KRYDS i
kalenderen fredag d. 12. november og deltag i en forrygende smagning .
Traditionen er også, at vi til denne smagning har spisning midtvejs i smagningen.
Igen i år består dette af en Buffet + 1 øl/vand – og som altid er dette inkluderet i prisen.
Smagningen afholdes på Restaurant Papegøjehaven, Europa Plads 2, Aalborg,
Pris: 400,- for medlemmer og 500,- for ikke-medlemmer.
Der åbnes for tilmelding torsdag d. 21. oktober 2010 Kl. 21.00 – og som altid gælder førsttil-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 d. 9. november)
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 2. HALVÅR 2010 / 1. HALVÅR 2011
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold
for ændringer):
FREDAG
12/11
Kl. 19.00
Restaurant
Papegøjehaven
Europa Plads,
Aalborg

ISLAY-SMAGNING
** Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bunnahabhain 31år, Signatory, 54,7%
Ardbeg Supernova 2010, Destilleriaftapning, 60,1%
Port Ellen 1982, 24år, Limburg Whisky Fair, 59,6%
Lagavulin 12år, Destilleriaftapning FOCM, 48%
Bowmore 1994, Berry Bros, 14år, 56,3%
Caol Ila ‘Unpeated’ 8år, Destilleriaftapning 2008, 64,2%
Kilchoman Single Cask for Danmark, Destilleriaftapning, 62,4%
Laphroaig, 12år, Duncan Taylor, 54,9%
‘MACPHAIL’s - vertikal smagning
**Mini-smagning – 34 pladser og kun for medlemmer**
Glenfarclas, Glen Grant eller Macallan eller noget helt andet?

Torsdag d. xx.
Januar 2011
Lokale ikke
fastsat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MacPhail’s
MacPhail’s
MacPhail’s
MacPhail’s
MacPhail’s
MacPhail’s
MacPhail’s
MacPhail’s

10år
15år
21år
25år
30år
40år
50år
Vintage 1951

**Mini-smagning – 34 pladser og kun for medlemmer**
TEMA IKKE FASTLAGT

Torsdag d. xx.
Februar 2011
Lokale ikke
fastsat
Fredag d. xx.
Marts 2011

** GENERALFORSAMLING **
** Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer **
TEMA IKKE FASTLAGT

Lokale ikke
fastsat
**Mini-smagning – 34 pladser og kun for medlemmer**
Torsdag d. xx.
April 2011

TEMA IKKE FASTLAGT

Lokale 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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