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NYHEDSBREV – MAJ 2012
Hej Whisky-venner,
Så blev smagning nr. 2 i træk med foredragsholder overstået.
Dog var der nogle sidste øjebliks aflysninger, hvilket var beklageligt og gjorde at vi desværre ikke kunne
trække fulde huse til Jan Beckers fra Douglas Laing – sørgeligt – for det var noget godt whisky han havde
med…
Formandens positive overraskelse på dagen var den 16år gamle Aberfeldy – et destilleri hvor stort set
hele produktionen går til Dewar’s Blend.
Ellers behøver vi ikke nævne traditionelle topscorere som St. Magdalene og den gamle og –faktisk ikkespecielt sherry’et Speyside’s Finest.
Årets whiskymesse er også blevet afholdt og det var godt at se at nogle af vores medlemmer selv kunne
finde vej til Fredericia. Der var flere højdepunkter på messen, inkl. Adelphi’s Masterclass v/ Alex Bruce om
medbragte noget smadder flot whisky – bla. noget rigtigt lækkert Linkwood og en Glenrothes på hele 42
år.
Derudover var der smagsprøver på flasker tappet til Glenlivet’s medlemsklub ’The Guardians’…
2 super lækre aftapninger, begge ved fadstyrke, en på ex-bourbon fade og en på ex-sherry fade…
Aftapninger som disse er ikke hverdag og slet ikke i Danmark, men Peter Kjær, Brand Ambassador for
Glenlivet i Danmark, opfordrede til at man melder sig ind, så man i Skotland kan se interessen for
Glenlivet og dermed medvirke til at få Glenlivet events på benene – også i Danmark... og ikke mindst
aftapninger som dem der var at smage på årets whiskymesse. Husk at Glenlivet var en af de whiskies der
var med til at starte hele whisky-bølgen tilbage i 1800-tallet 
I dette nyhedsbrev lægger vi op til ’The Bottlers - Part II’ v/ Carsten Hering… og giver nederst en ’teaser’
på hvad I kan forvente til Japan-smagningen i August – for det bliver stort, da vi bla. har 2 lukkede
japanske destillerier –og hele 8 whisky’er- på programmet den dag!

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB FOR PERIODEN 1/4-2012 - 31/3-2013:
Vi minder lige om at 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 i SparNord
Reg.nr: 9366 Konto: 4563357725 med angivelse af medlemsnummer (ved fornyelse) i beskedfeltet for
indbetalingen.
Nye medlemmer skal opgive deres navn/adr. samt email og evt. tlf.nummer
Medlemskort kan forventes udsendt engang i juni.
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SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2012
MAJ:

TORSDAG D. 24 MAJ 2012 Kl. 19.00 – ’THE BOTTLERS’ -SMAGNING M/ CARSTEN HERING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
Tilbage i september 2009 (tiden går!) havde vi den første smagning med ’The Bottlers’ og Carsten.
Nu tager vi det næste hold aftapninger fra dem… Det er klassiske destillerier kendte destillerier, og det
kan være en god smagning hvis man f.eks. godt kan tænke sige at sammenligne både fade fra samme
destilleri og whiskies med samme karakter.
F.eks. kan du her sammenligne 2 Springbanks fra søsterfade. Destilleri karakterer i Mortlach mod
Benrinnes – en interessant sammenligning da de begge har en naturlig tung karakter da begge bruger de
specielle ’wormtubs’ til at afkøle deres sprit igennem og man siger det er heri at den opstår…
Endelig kan du komme og nyde et par aftapninger fra 70’erne fra hhv. Clynelish og Bunnahabhain!
Ingen af dem behøver yderligere introduktion vores de indviede, men begynderne kan sagtens være med
her også og opleve noget af det bedste whisky fra det nordlige højland og den lille landsby Brora samt
den urøgede Bunnahabhain som er Islay’s oversete destilleri.
Smageprogrammet indeholder:
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

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 325,Der åbnes for tilmelding TORSDAG d. 10. Maj 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. 22. Maj)
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 1. HALVÅR 2012
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):

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

THE BOTTLERS - PART II m/ Carsten Hering
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TORSDAG d. 16
August 2012
Kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

TORSDAG d. 20
September 2012
Kl. 19.00

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

JAPAN-SMAGNING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suntory Yamazaki, NAS, Ex-bourbon cask, 48,2%
Suntory Hakushu, NAS, Ex-bourbon cask, 48,2%
Suntory Yamazaki, NAS, Ex-sherry cask, 48%
Nikka Yoichi, 20år, 52%
Nikka Miagikyo, 15år, 45%
Hanyu ‘Ichiro’s Malt’ 20år, 57,5% (Lukket)
Kawasaki (grain) ’Ichiro’s Choice’ 28år, refill sherry, 62,4% (Lukket)
Karuizawa 1981, 30år, 57,5%, sherrybutt#6256

’AWL-LAGER’-SMAGNING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
PROGRAM IKKE FASTSAT

The Irish House,
Nytorv, Aalborg
TORSDAG d. 25
Oktober 2012
Kl. 19.00

’ØVERSTE HYLDE’-SMAGNING M/ CARSTEN HERING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
PROGRAM FASTSAT – FØLGER I AUGUST

The Irish House,
Nytorv, Aalborg
FREDAG d. 23
November 2012
Kl. 19.00

ISLAY-SMAGNING
** STOR SMAGNING – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER **
PROGRAM IKKE FASTSAT

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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