AALBORG WHISKY LAUG

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

NYHEDSBREV – MAJ 2013
Hej Whisky-venner,
Knald god whisky på sidste smagning (igen!) måske specielt for sherry-elskerne, som blev blæst væk af de
flotte Glendronachs vi havde på programmet! Der var alt fra sødt til knastør sherry – helt uden nåde! Jeg tror
Glendronach fik mange (nye) fans denne aften. Også de gamle Glenlivets var flotte på deres mere
afdæmpede ex-bourbon fade – meget blomster- og frugtagtige var disse. En skuffelse var dog den standard
12år Glenlivet som vi brugte som ’starter’ – efter formandens smagsløg var den kedelig og have en bitter
eftersmag. 
Nu nærmer vi os forårets sidste smagning og dermed også sommerferien som betyder vi i AWL ikke har
smagninger i Juni og Juli måned – men vi er stærkt tilbage i midten af August med en Amerikaner smagning.
Inden da skal vi dog lige smage noget fra nogle store kasser – som i trækasser!

HUSK DENNE DATO!!
TORSDAG 23. MAJ KL. 1900
THE IRISH HOUSE – ’STORE KASSER’

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB OG NYE TILTAG – FORTJENER EN GENTAGELSE:
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
at 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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MAJ:
TORSDAG D. 23. MAJ 2013 Kl. 19.00 – ’STORE KASSER’ – SMAGER DE GODT?
** MINI-SMAGNING – 34 PLADSER - MEDLEMMER HAR FORTRINSRET INDTIL 16. MAJ **

Mon vi har det som vi har fået en af battet efter aftenens 6 whiskies? Eller som om vi er stødt ind i et par
’airbags’ på vej hjem? Nej, det er ikke den slags kasser vi skal se på denne aften, men derimod udstyret som
flaskerne kommer i – og som desværre ofte også er et fordyrende element, hvor flot det end kan være – se
bla. ’vikingeskibet’ som Highland Park ’Thor’ og ’Loki’ kommer i… Dog kan det ikke ændre på at det faktisk er
god whisky, selvom serien ofte er blevet kritiseret… men mon ikke det mest er pga. netop den lidt
ekstravagante indpakning?
Resten af aftenens whisky kommer også i flotte kasser, men kan whiskyens kvalitet leve op til det flotte
udseende som også automatisk højner ens forventninger til hvordan indholdet i flasken er? Det lader vi
komme an på en prøve… og så kan vi slutte af med at spørge om vi hellere vil give f.eks. x-antal kr mindre
for en flaske og den så kom i standard-flaske uden rør/kasse eller om det handler om helhedsindtrykket med
udstyret inklusiv? Hvad synes DU?
Programmet lyder på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Highland Park ’Thor’ 16år, 52,1%, Destilleriaftapning
Shackleton’s Blend 1st edition, 47,3%, Whyte & Mackay
Glenmorangie ’Signet’ 46%, Destilleriaftapning
Highland Park ’Loki’ 15år, 48,7%, Destilleriaftapning (forbehold for levering)
Glengoyne 1986 23år, 53,6%, ex-sherry butt#399, Destilleriaftapning
Springbank 1970 37år, 53,9%, ex-sherry butt#1621, Signatory

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Medlems-pris: 350,Skulle der være ledige pladser kl 21.00 d. 16 Maj åbnes smagningen for ikke-medlemmer,
Prisen for ikke-medlemmer efter 16. Maj : 450,Der åbnes for TILMELDING FOR MEDLEMMER TIRSDAG d. 7 MAJ 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. 21 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 2013
Programmet ser ud som følger, men tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):

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

’STORE KASSER’
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4

Highland Park ’Thor’ 16år, 52,1%, Destilleriaftapning
Shackleton’s Blend 1st edition, 47,3%, Whyte & Mackay
Glenmorangie ’Signet’ 46%, Destilleriaftapning
Highland Park ’Loki’ 15år, 48,7%, Destilleriaftapning (forbehold for
levering)
5 Glengoyne 1986 23år, 53,6%, ex-sherry butt#399, Destilleriaftapning
6. Springbank 1970 37år, 53,9%, ex-sherry butt#1621, Signatory

TORSDAG D. 15
August 2013
kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

AMERIKANER-SMAGNING – BOURBON & RYE
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TORSDAG D. 5
September 2013
kl. 19.00
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

FREDAG D. 4
Oktober 2013
kl. 19.00
Lokale ikke
fastsat

Bernheim Original, 45%, wheated bourbon
High West Double Rye, 46% (Utah)
Noah’s Mill, 57,15%, small batch bourbon
Thomas H. Handy Sazerac 2012, 66,2%, Rye Whiskey
Old Weller Antique 107, 53,5%, wheated bourbon
William Larue Weller, 60,95%, wheated bourbon
Woodford Reserve Rye, 46,2%, New & aged cask Rye

JAPANER–SMAGNING – BLENDED MALT OG SINGLE MALT
** MINI-SMAGNING V/ CARSTEN HERING**
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Taketsuru 12år, 40%
Taketsuru 17år, 43%
Taketsuru 21år, 43%
Nikka ’From the Barrel’, NAS, 51,5% (Blended at birth)
Karuizawa 19år 1990/2009, 60% sherrybutt#6446, Whisky Live JPN
Karuizawa 1986/2008, 60,7% hogshead#7387, Distilleriaftapning
Karuizawa 1981/2007, 58,1%, SC#103, Destilleriaftapning

KILCHOMAN SMAGNING V/ DISTILLERY MANAGER JOHN MACLELLAN
** STOR SMAGNING INKL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**
Programmet offentliggøres efter sommerferien

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