AALBORG WHISKY LAUG

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

NYHEDSBREV – APRIL 2012
Hej Whisky-venner,
Så er der gået endnu et kalenderår i AWL og dermed også afholdt en generalforsamling.
Dette skete ifm. vores Blackadder smagning fredag d. 23/3 på Restaurant Papegøjehaven og vi kan her
melde – til de der ikke deltog på dagen - at der ikke er sket nogen forskydninger i bestyrelsen og at
vores økonomi er fin. Referat vil være at finde på vores hjemmeside inden længe.
Selve Blackadder smagningen bød på noget godt gedigen old style whisky, og foredraget havde
karakter af et stand-up show, med whiskyen lidt i baggrunden. Måske ikke helt optimalt… men stadig
en hyggelig aften ude 
På generalforsamlingen annoncerede vi et foreløbigt smageprogram for efteråret – datoer og temaer vil
være at finde i MAJ måneds nyhedsbrev som også vil være det sidste nyhedsbrev inden
sommerferien…. men tilbage til april - her får vi besøg af Jan Beckers fra Douglas Laing. Han har nogle
godter med i posen til os fra både kendte og mindre kendte destillerier.
Kan du f.eks. fortælle mig hvornår du sidst fik en Glentauchers? Eller en Carsebridge Grain?

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB FOR PERIODEN 1/4-2012 - 31/3-2013:
Vi har passeret 1. april og det betyder at medlemskabet af AWL skal fornyes, hvis man fortsat ønsker at
kunne deltage i de attraktive mini-smagninger i løbet af året.
Kontingentet for medlemsåret er uændret kr. 200,Beløbet skal, som sædvanligt, indbetales på vores bankkonto med angivelse af
medlemsnummer (ved fornyelse) i beskedfeltet for indbetalingen.
Nye medlemmer skal opgive deres navn/adr. samt email og evt. tlf.nummer

MEDLEMSKORT:
Vores vinhandler, Søren Skovlund, Skjold Burne i Bispensgade, Aalborg er igen i år sponsor på vores
medlemskort – Tak til Søren 

Medlemskort kan forventes udsendt engang i juni.
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SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2012
APRIL:

TORSDAG D. 19 APRIL 2012 Kl. 19.00 – DOUGLAS LAING-SMAGNING M/ JAN BECKERS
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
** BEMÆRK SMAGNINGEN FOREGÅR PÅ ENGELSK **
Old Malt Cask, Platinum (Old & Rare), Provenance, Clen Denny… alle sammen series som aftappes af
den Glasgow-baserede aftapper, Douglas Laing.
Denne aften besøger Jan Beckers Aalborg Whisky Laug for at fortælle lidt om Douglas Laing og han
medbringer en række flotte aftapninger som vi i fællesskab har udvalgt i samarbejde med den danske
importør, MACY.
Jan er oprindeligt fra Belgien og valgte i 2008 at kaste sig fuldtids ind i whisky efter bla. tidligere at
have arbejdet som guide i whiskyindustrien i 6 år. Nu er han så hos en af de bedste uafhængige
aftappere i Skotland og gennem lidt fodarbejde er det nu lykkedes os at få ham til at besøge AWL. Jan
er også en habil kok og han siger selv at arbejdede han ikke i whisky industrien, så ville han helt sikkert
arbejde med udvikling af mad. Jan er i dag en stor kapacitet for Douglas Laing og deltager på lige fod
med Fred og Stewart Laing i udvælgelse, vurdering af fade og smagsnoter til deres aftapninger.
Jeg har mødt Jan ved flere lejligheder under Spirit of Speyside-festivallen og kan stå inde for at Jan er
en rigtig fin fyr som er seriøs med sin whisky!
Vi skal denne aften hele spektret rundt med grains og malts, nogle mere kendte end andre… så glæd
jer til at møde Jan 
Smageprogrammet indeholder:
1. Carsebridge (grain) 1981 29år 53,1%, Clan Denny series
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Glentauchers 2000 8år, ex-sherry, 46%, Provenance series
Mortlach 1997, 13år, 50%, Old Malt Cask series
Aberfeldy 1994, 16år, 50%, Old Malt Cask series
St. Magdalene 1982, 28år, 50%, Old Malt Cask series
Speyside’s Finest 1967 (Glenfarclas), 41år, 50% Old Malt Cask series
Laphroaig 2001, 8år, 46%, Provenance series
Port Ellen 1983, 27år, 46% Provenance series

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 325,Der åbnes for tilmelding TIRSDAG d. 3. April 2012 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 tirsdag d. 17. 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!!!

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2012
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold
for ændringer):

TORSDAG d. 19.
April 2012
Kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

Torsdag d. 24.
Maj 2012
Kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

DOUGLAS LAING - SMAGNING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
m/ Brand Ambassador Jan Beckers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carsebridge (grain) 1981 29 år 53,1%, Clan Denny series
Glentauchers 2000 8år, ex-sherry, 46%, Provenance series
Mortlach 1997, 13år, 50%, Old Malt Cask series
Aberfeldy 1994, 16år, 50%, Old Malt Cask series
St. Magdalene 1982, 28år, 50%, Old Malt Cask series
Speyside’s Finest 1967 (Glenfarclas), 41år, 50% Old Malt Cask series
Laphroaig 2001, 8år, 46%, Provenance series
Port Ellen 1983, 27år, 46% Provenance series
THE BOTTLERS - PART II m/ Carsten Hering
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **

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

Springbank 1993 16år, 54,8% ex-bourbon cask#218
Springbank 1993 16år, 53,5% ex-bourbon cask#219
Mortlach 1983 18år, 57%, refill american sherry butt#2378
Clynelish 1979 21år, 62,3%, refill sherry hogshead#8333
Benrinnes 1982 26år, 57,4%, refill sherry butt#3229
Bunnahabhain 1978 30år, 53,8%, refill sherry hogshead#7586

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