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NYHEDSBREV – APRIL 2011
Hej Whisky-venner,
Efter en overstået generalforsamling ser vi i AWL nu endelig for alvor frem til foråret.
Vi fejrer dette med en ekstra smagning her i forårssæsonen med en smagning torsdag d. 12. maj – en
CT-scanning! Dog er det ikke helt så dramatisk som det lyder og jeg kan love der ikke er nogen der
skal scannes for skrumpelever – men i stedet byder vi på en smagning med destillerier som begynder
med ’C’ og ’T’ 
Men først skal vi have en super smagning Fredag d. 8. April!
Vi har fået Ranald Watson fra Springbank Distillery i Campbeltown på Kintyre-halvøen til at komme og
besøge os… og det forlyder han har godter med i posen  mere om det nedenfor…
Læs også en opsamling på generalforsamlingen i separat dokument vedhæftet denne mail.
Læs bla. lidt om udskiftning i bestyrelsen samt dennes diskussion af det klassiske emne om, hvorpå
hvilke dage vores smagninger afholdes.

FORNYELSE AF KONTINGENT FOR 2011:
HUSK!! også at det er pr. 1. April at dit kontingent skal fornyes – der er selvfølgelig mulighed for at
indbetale dette både for sig selv eller sammen med prisen for næste smagning. Kontingentet er fortsat
kr. 200,- for 1 års medlemskab (perioden 1/4 – 31/3 året efter).

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2011
APRIL:
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FREDAG D. 8. APRIL 2011 Kl. 19.00 – SPRINGBANK-SMAGNING MED RANALD WATSON
** STOR SMAGNING – 65 PLADSER – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER **
** BEMÆRK – FOREDRAGET HOLDES PÅ ENGELSK **
Aflys hvad du ellers har i kalenderen for denne dag og kom og få en oplevelse ud over det sædvanlige
med whisky fra et af de sidste familieejede destillerier i Skotland – det lille Springbank destilleri i
Campbeltown på halvøen Kintyre.
Til at guide os gennem denne aften får vi Ranald Watson fra Springbank
til at komme og fortælle og ikke mindst smage med os. Ranald er rigtig
dygtig til at smage og guide folk gennem produkterne og han er en fast
del af dem der udvælger fade til aftapning, bla. til Springbank’s
medlemsklub – Springbank Society.
Springbank laver 3 typer whisky og denne aften skal vi smage på dem
alle. Det er den triple destillerede og helt urøgede Hazelburn, den let
røgede og 2½ gange destillerede Springbank samt den dobbelt
destillerede og meget røgede Longrow.
Desuden vil Ranald have lidt med i godte-posen til os, nærmere
betegnet et par fadprøver (med forbehold, da det stadig skal
bekræftes).
Så kom og mød Ranald og Springbank som i øvrigt tog prisen som
’Distiller of the year 2010’ – kåret af Whisky Magazine. Det er en pris
som Springbank er utroligt glade for at have modtaget da der gik rygter
om at destilleriet var på vej til at lukke ned grundet store
driftsomkostninger i 2008 – men dette er ikke tilfældet – der laves
stadig fantastisk whisky på Springbank… smag det denne aften 
Ranald Watson
MIDTVEJS I SMAGNINGEN VIL DER VÆRE EN BUFFET + 1 ØL/VAND MED I PRISEN
Smageprogrammet lyder på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hazelburn 8år, 46%
Springbank 12år, Cask Strength, 54,6%
Springbank 15år, 46%
Springbank 18år, 46%
Longrow 10år, 46%
Longrow 14år, 46%
Fadprøve 1
Fadprøve 2

Smagningen afholdes på Hotel Phønix, Vesterbro 77, Aalborg,
Pris: 450,- for medlemmer og 550,- for ikke-medlemmer
Der åbnes for tilmelding Søndag d. 20. Marts 2011 Kl. 21.00 – 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 d. 4. April)
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 d. 08.
April 2011
kl. 19.00
Hotel Phønix,
Vesterbro 77,
Aalborg

Torsdag d. 12.
Maj 2011
kl. 19.00
The Irish
House, Nytorv,
Aalborg

SPRINGBANK-SMAGNING m/ Ranald Watson
** Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hazelburn 8år, 46%
Springbank 12år, Cask Strength, 54,6%
Springbank 15år, 46%
Springbank 18år, 46%
Longrow 10år, 46%
Longrow 14år, 46%
Fadprøve 1
Fadprøve 2
CT-Scanning /m Carsten Hering
**Mini-smagning – 34 pladser og kun for medlemmer**

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caperdonich 1968, 36år, 46% Gordon & Macphail (refill sherry)
Convalmore 1981, 17år, 40% Gordon & Macphail
Cragganmore, 1981, 20år, 59,3% The Bottlers (refill sherry)
Tamdhu, 1989, 19år, 55,8% Douglas Laing Platinum (dark sherry)
Tomintoul 1992, 15år, 55,5% Norse Cask Selection
Tomatin, 37år, 44%, Scott’s Selection

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