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NYHEDSBREV – AUGUST 2012
Hej Whisky-venner,
Så er sommerferien snart overstået for de fleste og vi går også i AWL i gang med en ny spændende
efterårs/vinter sæson. Vi starter ud med en Japan-smagning – du finder en introduktion til denne længere
nede i nyhedsbrevet – det bliver en imponerende smagning med ikke mindre end 3 lukkede japanske
destillerier.
Whiskybranchen har ikke holdt sommerferie – der er sket en del… udover den sædvanlige vandmangel til
produktion på en del af de skotske øer, så starter Wm. Grant (Glenfiddich, Balvenie) nu deres 3. destilleri
– Kininvie - op igen i løbet af september måned.
Også fra Speyside forlyder det at Macallan afskaffer alders-angivelsen på alle deres aftapninger op til 18
år og i stedet erstatter dem med 3 sherry-aftapninger i forskellige ’farver’. Dette betyder også at deres
Fine-oak serie udgår… Prisen får desværre samtidig et skridt opad… 
På Islay lader det nu også til at Bruichladdich – som ellers er så stolte af deres uafhængighed – er parat
til at sælge ud af den. Det franske Cognac/likør-hus Remy Cointreau er på banen med et bud på ’Laddie’…
Dette for at skaffe sig et brand som de mener har udviklingspotentiale og som vil kunne sælge stort i
Asien…. alt har åbenbart en pris – også uafhængighed, desværre… og med stor sandsynlighed vil det
betyde mersalg i Asien og mindre Bruichladdich og dermed også højere pris i Europa. (suk!)

MEDLEMSKAB OG MEDLEMSKORT FOR PERIODEN 1/4-2012 - 31/3-2013:
Vi minder lige om at hvis man fortsat ønsker at kunne deltage i de attraktive minismagninger i løbet af året, så skal medlemskabet fornyes.
Rigtig mange har allerede bakket op om klubben og gjort dette – Mange tak! 
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.
For at spare porto har vi besluttet at vente med at udsende medlemskort indtil vi har overblik over hvem
der deltager på vores Japan-smagning. De der deltager vil få udleveret deres medlemskort denne dag.
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AUGUST:

TORSDAG D. 16. AUGUST 2012 Kl. 19.00 – JAPAN-SMAGNING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
Bare rolig! Det bliver ikke standard at vi nu sætter 8 whiskies på vores torsdags-smagninger… men denne
gang var der bare så meget der lå lige til programmet… deriblandt ikke mindre end 3 lukkede japanske
destillerier, Hanyu, Kawasaki og ikke mindst Karuizawa som i løbet af meget kort tid har fået kult-status
på højde med skotske destillerier som Ardbeg og Brora… og med priser der begynder at ligne!
Denne aften skal vi også smage Miagikyo eller Sendai som destilleriet også tidligere blev kaldt.
Nogle nikker måske genkendende til navnet Sendai, som også er navnet på en af de hårdest ramte
regioner under det store jordskælv i April 2011. Heldigvis for destilleriet er det placeret 15km inde i landet
og oppe i bjergene og der blev ikke rapporteret om skader derfra. Helt så heldige var resten af regionen
desværre ikke og det var en af de hårdest ramte af alle i denne kæmpe katastrofe.
Heldigvis kan vi stadig få japansk whisky og vi garanterer at alle aftapninger er fri for radioaktivitet – inkl.
den sidste og meget attraktive Karuizawa - også selvom den er aftappet efter jordskælvet.
Nu bliver det i stedet spændende at se om disse aftapninger kan ryste vores smagsløg...
Medlemmer der har rejst i Japan og/eller interesserer sig meget for Japansk whisky er denne aften meget
velkomne til at byde ind med information. Vel mødt til japansk aften! Kampai!
Smageprogrammet indeholder:
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 (Lukket)

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 400,Der åbnes for tilmelding TIRSDAG d. 31. Juli 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. 14. August)
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 2012
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):
TORSDAG d. 16.
August 2012
Kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

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

TORSDAG d. 20.
September 2012
Kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

’AWL-LAGER’-SMAGNING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

FREDAG d. 23.
November 2012
Kl. 19.00
LOKALE IKKE
FASTSAT

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 (Lukket)

Mortlach 1992, 16år, Old Malt Cask, sherry butt#4797, 50%
Glenmorangie ‘Astar’ Destilleri aftapning, 57,1%
Glenrothes 1970, 41år, 69 flasker fra en Octave Cask, 43,5%
Port Ellen 1983, 23år, refill butt#3229, DL Provenance, 46%
Dalmore ’Tropical Spice’ 1990 19år, Wemyss Malts, 59,7%
SMWS 53.72 (Caol Ila) 1993 10år, 61%
Bruichladdich 1989 19år, Chieftains Choice, 50%
’ØVERSTE HYLDE’-SMAGNING M/ CARSTEN HERING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **

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

Dalmore 12år, distilleret ca. 1959, Destilleri aftapning 43%
Clynelish 1973 33år, cask#8912, Signatory Prestonfield, 54,3%
Glendullan 1978 26år, Rare Malt Selection, 56,6%
Karuizawa 1992/2007, cask#6978, No. One Drinks Comp., 62,8%
Glenallachie 1972 38år, cask#6880, Old Malt Cask, 50%
Port Ellen 1982 28år, sherry cask#2033, Wilson & Morgan, 60%

ISLAY-SMAGNING
** STOR SMAGNING – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER **
Der er indkøbt Port Ellen og Bowmore til denne smagning
RESTEN AF PROGRAMMET 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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