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NYHEDSBREV – APRIL 2016
Hej Whiskynydere,
Selvom det i skrivende stund er både mørkt og regnfuldt, så er det blevet April måned og solen er ved at få
lidt mere magt og foråret er så småt ved at vise sig. Det betyder også at vi på denne tid har vores
generalforsamling overstået. Ud over et godkendt regnskab for 2015, så er der sket en ændring i bestyrelse
hvor Kasper Behrmann har valgt at stoppe sit virke. Martin Bakkegaard Olesen blev på generalforsamlingen
valgt som ny næstformand. Et komplet referat vil være at finde på vores hjemmeside inden længe.
April måned vil byde på en meget attraktiv smagning med Thomas Korsgaard fra The Scotch Malt Whisky
Society. Smagningen sælges til en yderst fordelagtig pris ift. hvad whiskyens reelle pris er - vores måde at
give medlemmerne noget af deres kontingent tilbage på – læs lidt mere om smagningen nedenfor…
Derud over er datoen og det meste af programmet for smagning i Maj måned endelig fastsat – se hvad vi
skal smage i skemaet nederst i nyhedsbrevet – denne smagning vil også være i den bedre ende

*HUSK HUSK HUSK* KONTINGENT 2016:
Kontingentet for 2016 er fra 1/1 2016 og husk at vi fra i år har hævet det kontingentet til
250,- som besluttet på generalforsamlingen i 2015.
Husk at du skal have betalt kontingent inden du kan deltage i smagningerne i 2016.
Det er nu muligt at betale for kontingent og ikke mindst smagningerne ved at bruge
SWIPP.
Hvis du ønsker at benytte denne mulighed hedder det tilknyttede nummer 21950443
Bemærk at dette nummer KUN er til SWIPP – det er ikke et nummer vi kan kontaktes på.

HUSK DISSE DATOER I 2016 !!
(FORBEHOLD FOR TEMA OG DATO-ÆNDRINGER)
TORSDAG D. 28/4 KL. 1900
THE IRISH HOUSE – SMWS SMAGNING
TORSDAG D. 26/5 KL 1900
NORD & SYD… OG LIDT IND I MELLEM

1

APRIL:

Thomas Korsgaard from The Scotch Malt Whisky Society har været i kælderen og fundet godt et par
håndfulde gode flasker frem til os så vi kan runde April måned af med manér. Thomas har bla. fundet nogle
flasker oprindeligt tappet til den Sydafrikanske afdeling af SMWS. De vil blive kombineret med aftapninger
helt tilbage fra 1960’erne og op igennem til 80’erne. Dette er en unik mulighed for igen at smage nogle
gamle aftapninger i AWL. Det er aftapninger som efterhånden er ret dyre, hvilket normalt ville have afspejlet
sig i smagningens pris – dog har vi i bestyrelsen valgt at gøre denne eksklusiv-smagning markant billigere for
på den måde at kanalisere noget af medlemskontingenterne tilbage til jer…
Så glæd jer til at møde en veloplagt Thomas Korsgaard denne torsdag! 
TORSDAG D 28. APRIL 2016 Kl. 19.00 SMWS-LUKSUS II-SMAGNING
** MINI SMAGNING – 34 PLADSER – MEDLEMMER HAR FORTRINSRET INDTIL 21. APRIL **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

35.33 Glen Moray 1975 34år, refill hogshead, 55,1%
58.15 Strathisla 1989 25år, refill bourbon barrel, 56,1%
76.85 Mortlach 1995 15år, 1st fill sherry butt, 55,2%
9.39 Glen Grant 1972 33år, sherry hogshead, 51,8%
7.55 Longmorn 1968 40år, 1st fill sherry butt, 54,9%
14.16 Talisker 1989 18år, refill hogshead, 57,6%
53.142 Caol Ila 1989 20år, refill hogshead, 55,9%

+ en surprise
Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Medlemspris: 475,Der åbnes for TILMELDING FOR MEDLEMMER TORSDAG D. 14 APRIL 2016 Kl. 21.00 – og som altid
gælder først-til-mølle princippet.
Skulle der stadig være ledige pladser d. 21. APRIL kl 2100 åbnes smagningen for ikkemedlemmer. Prisen for ikke-medlemmer efter d. 21 APRIL er : 600,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. 26 APIL)
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 2016
Programmet ser ud som
(forbehold for ændringer):

følger,

men

tjek

TORSDAG D. 28
APRIL 2016
KL. 1900
The Irish House,
Nytorv, Aalborg

jævnligt

hjemmesiden

for

datoer

og

aftapninger

SMWS - SMAGNING
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

35.33 Glen Moray 1975 34år, refill hogshead, 55,1%
58.15 Strathisla 1989 25år, refill bourbon barrel, 56,1%
76.85 Mortlach 1995 15år, 1st fill sherry butt, 55,2%
9.39 Glen Grant 1972 33år, sherry hogshead, 51,8%
7.55 Longmorn 1968 40år, 1st fill sherry butt, 54,9%
14.16 Talisker 1989 18år, refill hogshead, 57,6%
53.142 Caol Ila 1989 20år, refill hogshead, 55,9%

+ en surprise
NORD & SYD… OG LIDT IND I MELLEM
** MINI-SMAGNING **
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Highland Park 1990 25år, 50,6%, 2 ex-bourbon hogsheads, Cadenhead
*Mangler bekræftelse* Highland Park ICE 17år, 53,9%, Destilleriaftapning
Tomatin 1978 35år, 44,1%, 2 ex-bourbon hogsheads, Cadenhead
Lochside 1964 48år, 41,2%, Cooper’s Choice
Springbank 1999 16år 54,3% Local Barley, Destilleriaftapning
Springbank ??
+ et ekstranummer

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

3

