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NYHEDSBREV – FEBRUAR 2013
Hej Whisky-venner,
Årets første smagning – fredag d. 11 Januar - med The Scotch Malt Whisky Society var ud fra stemningen
ved afslutningen på aftenen et stort hit! Vi fik smagt 8 flotte whiskies som alle var over gennemsnittet –
rigtig lækkert! Henrik Olsen leverede nogle friske historier fra et par Skotlands-ture og Terje fra SMWS DK
supplerede med lidt information om SMWS generelt. Selvom vi har 47 deltagere på papiret, kunne vi godt
have ønsket om 8-10 stykker mere – men det var under alle omstændigheder en stor succes!
Tak til deltagerne herfra  En ekstra stor cadeau skal lyde til de stykker der deltog på trods af de allerede
lørdag eftermiddag igen skulle smage mere whisky i Århus. Sådan!!
Nedenfor kan du læse introduktionen til næste smagning, hvor du vil se at vi har skiftet 1 flaske ud ift. det
oprindelige smageprogram. Årsagen er at den var en af overraskelserne på SMWS smagningen. Se nedenfor
hvad vi har byttet den ud med…
Vi arbejder også stadig på at finde noget til jer når vi skal afholde vores generalforsamling i marts måned og
vi kan afsløre at det bliver en fredag og som planen er lige nu – enten d. 22/3 eller 29/3. Så snart vi har
noget på plads hører I nærmere…

HUSK DISSE DATOER!!
TORSDAG 7. FREBRUAR KL. 1900
THE IRISH HOUSE – MINI SMAGNING – LAGER II SMAGNING
FREDAG 22 ell. 29. MARTS KL. 1900
STED OG TEMA IKKE FASTSAT – GENERALFORSAMLING
TORSDAG 25. APRIL KL. 1900
THE IRISH HOUSE – SHERRY WHISKY / GLENDRONACH ???
TORSDAG 23. MAJ KL. 1900
THE IRISH HOUSE – ’STORE KASSER’

AWL OG FACEBOOK:
Hvis du er på Facebook, så er der mulighed for at blive medlem af AWL’s gruppe.
En del har allerede benyttet sig af muligheden, men jeg er sikker på der er flere af jer derude der er på
Facebook – både medlemmer og ikke-medlemmer.
Du finder gruppen ved at lave en helt almindelig søgning i Facebook’s søgefelt.
Resultatet vil ligne noget i retningen ’Aalborg Whisky Laug (Club) – Gruppe – XX antal medlemmer’.
Du beder så om at blive medlem af gruppen og en af os gruppeadministratorer vil så tilføje dig.
Nemt og smertefrit. Du kan så læse lidt om hvad medlemmerne har syntes om tidl. smagninger, spørge om
whisky eller fortælle om dine whiskyoplevelser derinde. Jo flere vi bliver, jo mere aktiv er der en chance for
gruppen bliver.
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FEBRUAR:

TORSDAG D. 7. FEBRUAR 2013 Kl. 19.00 – LAGER II-SMAGNING
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER **
Vi har igen været lidt på jagt på lageret, men må nok indrømme at kun 1 af de whiskies vi skal smage denne
aften ikke er købt i 2012… og når I kigger ned over listen er det nok ikke svært at gætte hvilken det er…
Men det gør selvfølgelig ikke programmet mindre spændende .
Denne gang skal vi forbi Isle of Mull og smage Ledaig som er røget Tobermory. Aftapningerne fra 72-74
derfra har fået vildt flotte anmeldelser rundt omkring og så er det ikke meget Ledaig/Tobermory vi har smagt
i AWL ellers. En enkelt japaner har også sneget sig ind – en kult Karuizawa – denne gang fra et bourbon fad,
som ikke er noget man ser så tit…og så byder vi på Arran, som næsten er så gammel som det kan blive da
destilleriet startede i 1995. Invergordon er et af Skotlands største grain destillerier, men her har et fad
undsluppet blenderne og til gengæld lagret i 40 år. Glenturret er normalt hovedbestanddelen i Famous
Grouse-blend’en, men hvordan smager den mon som gammel single malt? Det samme kan man spørge om
Craigellachie, som normalt ryger i Dewar’s Blend.
Til sidst byder vi på en gammel Imperial… og det er en malt der ikke kommer mere af. Bulldozerne kørte
endeligt igennem bygningerne i december 2012 – I stedet bygger Pernod Ricard gruppen deres svar på
Diageo’s industri-destilleri, Roseisle, på stedet… Navnet er endnu ukendt, men mange gætter på Carron, da
stedet hedder sådan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ledaig (peated Tobermory) 1972 37år, 48,1%, mørk sherry, Alambic
Karuizawa 1982 30år, 46%, ex-bourbon cask#8497, No. 1 Drinks Company
Isle of Arran 1996 15år, 53,9%, ex-sherry cask#1968, Destilleriaftapning
Invergordon Grain 1965, 40år, 50,3%, cask#15514, Duncan Taylor
Glenturret 1978 34år, 47,6%, ex-bourbon cask#2, Berry Bros.
Craigellachie 1991 20år, 55,8%, ex-bourbon hoggie#2715, Berry Bros.
Imperial 1976, 35år, 50,%, refill sherry butt#7431, Old Malt Cask

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 350,Der åbnes for tilmelding TIRSDAG d. 22 Januar 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. 5. Februar)
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 2012/1. HALVÅR 2013
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):

TORSDAG d. 7.
Februar 2013
Kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

FREDAG D. XX
Marts 2013 kl.
1900

LAGER II-SMAGNING
**MINI-SMAGNING – KUN FOR MEDLEMMER**
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ledaig (peated Tobermory) 1972 37år, 48,1%, mørk sherry, Alambic
Karuizawa 1982 30år, 46%, ex-bourbon cask#8497, No. 1 Drinks
Isle of Arran 1996 15år, 53,9%, ex-sherry cask#1968, Destilleriaftap.
Invergordon Grain 1965, 40år, 50,3%, cask#15514, Duncan Taylor
Glenturret 1978 34år, 47,6%, ex-bourbon cask#2, Berry Bros.
Craigellachie 1991 20år, 55,8%, ex-bourbon hoggie#2715, Berry Bros.
Imperial 1976, 35år, 50,%, refill sherry butt#7431, Old Malt Cask

GENERALFORSAMLING M/ SMAGNING
** STOR SMAGNING – BÅDE FOR MEDLEMMER OG IKKE-MEDLEMMER **
Vi arbejder på sagen…

TORSDAG D. 25.
April 2013
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

TORSDAG D. 23
Maj 2013
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

Glendronach smagning ?? + måske et par andre?
**MINI-SMAGNING – KUN FOR MEDLEMMER**
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Glendronach
Glendronach
Glendronach
Glendronach
TBA
TBA

Cask Strength, NAS, 54,8% Batch 1, 12000 flasker
1991 20år, 51,3%, PX sherry cask#3183, 600 flasker
1992 19år, 57,8%, Oloroso cask#1123, 524 flasker
1993 19år, 57,1%, PX sherry cask#26, 614 flasker

’STORE KASSER’
**MINI-SMAGNING – KUN FOR MEDLEMMER**
1. Highland Park ’Thor’ 16år, 52,1%
2. Shackleton’s Blend 1st edition, 47,3%
3. Glenmorangie ’Signet’ 46%
Stay tuned!

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