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Kære medlem af Odder Whisky Laug,
Her i slutningen af juni, lader sommeren stadig vente på sig. Som en af mine venner skrev for
nyligt: ”Jeg elsker den danske sommer – Det er den bedste dag på året!” 
Bestyrelsen har i mangel på sol og varme fået kigget lidt på efterårets program, og kan i dette
nyhedsbrev fortælle mere om hvad der venter forude. Vores lille klub vokser støt. Der er siden sidst
kommet flere nye medlemmer til, og vi er således nu oppe på 47 aktive medlemmer. Det er
fantastisk at der omkring Odder kan samles så mange der deler denne skønne interesse.
Næste smagning bliver det annoncerede battle mellem de to stiftere af Odder Whisky Laug. Det
kommer som sidste år, til at foregå i forlængelse af byfesten. De to gange Carsten har hver især
valgt 3 flasker, som de vil forsøge at overbevise de fremmødte om, er bedste bud på en flaske
indenfor 3 aftalte kategorier. Jeg er sikker på at det bliver en fornøjelig affære, og man kan smage
de 6 flasker samt nyde lidt smørrebrød efterfølgende for blot 225,- alt inklusive.
Efter sommerferien vender vi så blikket mod den anden officielle studietur rundt i Danmark. De der
var med for 2 år siden kan garanteret enstemmigt skrive under på at det var en uforglemmelig dag.
Der kommer en særskilt opdatering på turen en gang i august, men jeg kan allerede nu afsløre at der
er truffet aftale med busselskabet om at der bliver opsamlingspunkter i Aarhus, Odder, Ørting og
Horsens. Så skulle vi være nogenlunde dækket ind. Skynd Jer at indbetale de 595,- kr. og få Jer
meldt til, så vi kan få endnu en fantastisk oplevelse sammen.
Næstformanden er i fuld gang med at gennemføre sit smagnings projekt for de skotske øer.
Tidligere er medlemmerne blevet udsat for vertikal smagninger fra Skye og Orkney, og senest en
rundtur på Islay. Til oktober skal vi derfor dyrke det til tider oversete destilleri ”Isle of Arran”. De
laver noget forrygende whisky, der desværre har stået lidt i skyggen af de store ø destillerier. Dette
betyder til gengæld at man stadig kan få fat i meget gode flasker til fornuftige penge.
Efterårets endestation bliver traditionen tro en julesmagning, hvor det søde kommer i højsædet.
Formanden mener selv at han kan løfte den tunge arv fra næstformandens Glenfarclas vertikal, så
mon ikke der bliver noget at se frem til der også 
Fra den samlede bestyrelse skal der lyde en tak for Jeres store opbakning til projektet. Tak for de
mange gode stunder og dejligt selskab. Rigtig god sommer derude – og på gensyn 
Med venlig hilsen,
Thomas Korsgaard, Næstformand for OWL.

Betaling for smagninger og Kontingent 2015
Tilmelding: Tilmelding til smagninger sker pr. mail til odderwhiskylaug@gmail.com. Det
meddeles om man ønsker at deltage i spisningen, og der indbetales efterfølgende til
foreningens konto i overensstemmelse med det bestilte
Kontingent: Kontingentet for 2015 blev på sidste generalforsamling fastsat til kr. 200,Betaling:

Betaling skal ske til foreningens konto:
Bank:
BasisBank
Reg.nr.:
1671
Kontonr.:
1494902
Angivelse af medlemsnummer og navn på evt. gæst(er)
Kvittering for registrering fremsendes pr. mail efter tilmelding

Datoer for de kommende, planlagte aktiviteter
Smagning #23: Fredag 31. juli 2015 kl. 18.00 med spisning fra kl. 17.30.
Smagning #24: Lørdag 5. september 2015 kl. 9.00 – ca. 22.00
Smagning #25: Torsdag 8.oktober 2015 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00
Smagning #26: Torsdag 19.november 2015 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00

Smagning #23 – Smagning og byfesthygge v/Formanden og Fejedrengen
”Battle of the Founders”
Tid:
Fredag 31. juli 2015 kl. 18.00 med spisning kl. 17.30 (inkl. i prisen).
Foredragsholder: Formanden og Fejedrengen – ”Battle of the Founders”
Sted:
Banegårdsgade 14, 1. sal, 8300 Odder (ovenpå Aldi – indgang til venstre i glastårnet)
Pris:
225 kr. for medlemmer, samme pris for gæster (hvis der er ledige pladser en uge før)
Spisning: Menuen står på smørrebrød - inkl. en øl eller vand.
Deltagere: Max. 32 – først til mølle får billetter
Program:

Kategori: Under 45%
1. Cooley 10yo, 2004, Villa Konthor, 43,0% (Formanden)

2. Benromach 10yo, OB, 43.0% (Fejedrengen)
Kategori: Destilleriaftapning:
3. Isle of Arran 16yo, 1998, 55,3%, 260 flasker single cask sherry (Formanden)

4. Four Roses Single Barrel 2014 (Bourbon), 53.0% (Fejedrengen)
Kategori: Uafhængig aftapper:
5. Mortlach 16yo, 1991, Adelphi, 57,2%, 492 flasker single cask sherry (Formanden)

6. Bruichladdich 12yo, Adelphi, 63,9% (Fejedrengen)

2

Smagning #24 – Sensommerudflugt
Tid:
Lørdag 5. september 2015 kl. 9.00
Foredragsholder: Flere forskellige 
Sted:
Odder Banegård
Pris:
595 kr. for medlemmer, og alle medlemmer kan medbringe en gæst til samme pris.
Spisning: Spisning undervejs på turen.
Deltagere: Max. 50– først til mølle får billetter
Program: Mere information følger, men de overordnede punkter er:
1. Whiskybrunch og rundvisning hos SMWS I Vejle
2. Besøg og smagning hos Sct. Clemens Malt I Odense
3. Besøg og smagsprøver på Trolden i Kolding
Smagning #25 – Isle of Arran Vertikal v/Thomas Korsgaard
Tid:
Torsdag 8. oktober 2015 kl.1 9.00 med spisning fra kl. 18.00
Foredragsholder: Thomas Korsgaard, næstformand for OWL
Sted:
Banegårdsgade 14, 1. sal, 8300 Odder (ovenpå Aldi – indgang til venstre i glastårnet)
Pris:
320 kr. for medlemmer, 420 kr. for gæster (hvis der er ledige pladser en uge før)
Spisning: Fra kl. 18.00 – pris: kr. 75,Deltagere: Max. 32– først til mølle får billetter
Program: Følger senere…
Smagning #26 – Julesmagning v/Carsten Hering
Tid:
Torsdag 19. november 2015 kl.1 9.00 med spisning fra kl. 18.00
Foredragsholder: Carsten Hering, Formand for OWL
Sted:
Banegårdsgade 14, 1. sal, 8300 Odder (ovenpå Aldi – indgang til venstre i glastårnet)
Pris:
320 kr. for medlemmer, 420 kr. for gæster (hvis der er ledige pladser en uge før)
Spisning: Fra kl. 18.00 – pris: kr. 75,Deltagere: Max. 32– først til mølle får billetter
Program: Følger senere…

Facebook:
Webside:
Mail:
Formand:

Kontakt – Webside – Mailadresse – Telefon
www.facebook.com/groups/odderwhiskylaug
www.odderwhiskylaug.dk
odderwhiskylaug@gmail.com
Carsten Hering Nielsen – Mobiltelefon: 4033 1406.
Næste nyhedsbrev

Nyhedsbrev #17 rammer Jeres mailboks medio september 
På gensyn til byfesten & sommerturen 
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