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NYHEDSBREV – APRIL 2013
Hej Whisky-venner,
Så er generalforsamlingen for 2013 overstået.
sammensætning og det ene forslag fra bestyrelsen
Mere om det nedenfor… et komplet referat af
hjemmeside og i vores Facebook-gruppe når det er

Igen i år var der ingen forskydninger i bestyrelsens
om ændring af datoerne for medlemsåret blev vedtaget…
generalforsamlingen vil også være at finde på vores
klar.

En veloplagt Carsten Hering leverede efter generalforsamlingen en fortælling om BenRiach og dets ’virtuose’
whisky på alskens fadtyper og røgede og ikke-røgede udgaver. BenRiach er et destilleri man ikke kommer
uden om når man taler Speyside whisky og der var flere rigtig lækre udgaver blandt aftenens whiskies.
Vi omtalte resten af forårets smagninger på generalforsamlingen også (se skemaet nederst i nyhedsbrevet).
I den forbindelse kunne vi godt tænke os at høre fra jer medlemmer hvad vi måske skal sætte på
programmet i efteråret – skriv derfor til os på awl@aalborgwhiskylaug.dk hvis du har et forslag til en
smagning. Her i April lægger vi hårdt ud med en ’Battle of the Glens – Dronach vs. Livet’.
Det bliver delikat bourbon lagret whisky mod tungt sherrylagret whisky… et fantastisk line-up!

HUSK DISSE DATOER!!
TORSDAG 18. APRIL KL. 1900
THE IRISH HOUSE – ‘BATTLE OF THE GLENS’ – DRONACH SHERRY VS. LIVET BOURBON
TORSDAG 23. MAJ KL. 1900
THE IRISH HOUSE – ’STORE KASSER’

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB OG NYE TILTAG:
Som omtalt ovenfor så blev der til generalforsamlingen stemt om at ændre datoerne for medlemsåret så
medlemsperioden følger kalenderåret. Forslaget blev vedtaget!
I praksis betyder det at i 2013 vil medlemsåret løbe fra 1/4 – 31/12 2013.
Herefter vil medlemsåret hedde 1/1 – 31/12 samme år. F.eks. 1/1 2014 til 31/12 2014.
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
Eksisterende medlemmer bedes opdatere deres info hos os, så vi kan sende medlemskortet til den
korrekte postadresse. Check venligst også at vi har jeres korrekte email adresse. På forhånd tak!
NYE TILTAG (vigtigt):
Da vi ser at vores mini-smaginger ikke længere bliver udsolgt i samme fart som tidligere forsøger vi nu med
åbne vores mini-smagninger for ikke-medlemmer efter en uge, hvor medlemmer stadig har fortrinsret.
Prisen for ikke-medlemmer vil også være højere end for medlemmer.
Samtidig overvejer vi om vores store smagninger har en fremtid, da vi har bemærket at vi ofte ikke trækker
mere end 5-7 deltagere mere end til de små smagninger og dette giver os et stort underskud ved at åbne
flaske-sæt nr. 2. Det skal understreges at dette dog ikke udelukker at vi fortsat vil lave store
arrangementer! f.eks. ifm. generalforsamlingen eller hvis vi får gæster fra udlandet!
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APRIL:
TORSDAG D. 18. APRIL 2013 Kl. 19.00 – ’BATTLE OF THE GLENS’ DRONACH VS. LIVET
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER - MEDLEMMER HAR FORTRINSRET INDTIL 9. APRIL **

Glendronach Connoiseurs Tour - besøg i lagerhusene

Glendronach Stills

Hvad er bedst? Bourbon eller sherry lagret whisky?
Eller er det måske lige godt og mere et spørgsmål om hvilket humør du er i?
Ex-bourbon lagret whisky fra amerikansk eg bærer typisk præg af vanilje, kokos, lysere og tropiske frugt
hvorimod sherrylagret whisky fra europæisk eg ofte er mere krydret og har smagt af mørk og tørret frugt,
dadler, rosiner, kaffe og chokolade…
Drikker du f.eks. den ene eller den anden slags om sommeren? En lettere ex-bourbon lagret whisky når det
er varmt modsat måske en tung sherry lagret sag som kan varme dig igennem om vinteren når der er koldt
udenfor og hvis sødme kan minde om juletiden? Lad os til denne smagning prøve at tage nogle af disse
emner op og få en diskussion i gang... Hvad er bedst? og hvorfor?
Det flotte program lyder på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Glenlivet 2.82 1993, 19år, 54,0%, ex-bourbon, SMWS, 165 flasker
Glenlivet 1973, 38 år, 48,6%, ex-bourbon cask#10644, Berry Bros.
Glenlivet 1970, 40år, ex-bourbon, Duncan Taylor
Glendronach Cask Strength, NAS, 54,8% Batch 1, 12000 flasker
Glendronach 1991 20år, 51,3%, PX sherry cask#3183, 600 flasker
Glendronach 1992 19år, 57,8%, Oloroso cask#1123, 524 flasker
Glendronach 1993 19år, 57,1%, PX sherry cask#26, 614 flasker

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Medlems-pris: 300,Skulle der være ledige pladser kl 21.00 d. 9 April åbnes smagningen for ikke-medlemmer,
Prisen for ikke-medlemmer efter 9. April: 400,Der åbnes for TILMELDING FOR MEDLEMMER TIRSDAG d. 2 APRIL 2013 Kl. 21.00 – og som altid
gælder først-til-mølle 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. 16. 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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MEDLEMSKORT:
Vores vinhandler, Søren Skovlund, Skjold Burne i Bispensgade 1, Aalborg er igen i år sponsor på vores
medlemskort – Tak til Søren 

Medlemskort kan forventes udsendt engang i juni.

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2013
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):
TORSDAG D. 18.
April 2013
kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

’BATTLE OF THE GLENS - DRONACH VS. LIVET’
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Glenlivet 2.82 1993, 19år, 54,0%, ex-bourbon, SMWS, 165 flasker
Glenlivet 1973, 38 år, 48,6%, ex-bourbon cask#10644, Berry Bros.
Glenlivet 1970, 40år, ex-bourbon, Duncan Taylor
Glendronach Cask Strength, NAS, 54,8% Batch 1, 12000 flasker
Glendronach 1991 20år, 51,3%, PX sherry cask#3183, 600 flasker
Glendronach 1992 19år, 57,8%, Oloroso cask#1123, 524 flasker
Glendronach 1993 19år, 57,1%, PX sherry cask#26, 614 flasker

TORSDAG D. 23
Maj 2013
kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

’STORE KASSER’
** MINI-SMAGNING **
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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