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Medlemsinformation   –   www.odderwhiskylaug.dk   –   24. september 2015 

 

Kære medlem af Odder Whisky Laug, 

 

Så blev det medio september, og som lovet kommer der endelig lidt nyt fra dit favorit laug. De 

fleste har vel sagtens fået holdt lidt velfortjent ferie, og dermed er det tid til at kigge frem mod 

efterårets aktiviteter. 

 

Vi starter med Næstformandens annoncerede vertikal smagning, der denne gang går til den lille ø 

”Isle of Arran”. De to fedeste ting ved whisky fra Arran er, at dels så smager det rigtig godt og dels 

så er det (stadig) til at købe for menneske penge. Faktisk er det så billigt, at smagningen også er 

blevet billigere end tidligere annonceret – så de af Jer der allerede har indbetalt, har naturligvis lidt 

til gode. Håber vi ses den 8. oktober. 

 

Julemanden kommer også på besøg, denne gang i forklædning af Formanden, der skal forsøge at 

hamle op med sidste års julesmagning der bød på Glenfarclas. Lad os se om det lykkes ham – der er 

i hvert fald tale om spændende flasker. Hvad der bydes på kan du se under smagning #26. 

 

Den 5. september drog en flok ugler afsted udi det ganske land, og hvis du ikke selv var med – så 

kan du ærgre dig godt og grundigt når du læser et referat fra turen sidst i nyhedsbrevet. Som et lille 

indspark på turen, blev der lavet en forbrugerundersøgelse, hvor bestyrelsen tog temperaturen på 

aktivitetsniveauet i Odder Whisky Laug. 

 

(22 besvarelser, bestyrelsen deltog ikke). 

Antal smagninger i efteråret: 21 synes det er passende, 1 synes der er for få. 

Antal smagninger i foråret: 16 synes det er passende, 5 at det er for mange og 1 at der er for få. 

15 synes at antallet af dramme der serveres bør være mellem 6-8, 7 synes der skal være mindst 9. 

Mht fordelingen af foredrag synes 19 at der ikke skal være nogen forandring, 2 ønskede flere 

gæsteforedragsholdere, og 1 ønskede at der var færre gæsteforedragsholdere. 

Beløbet for en smagning fordeler sig således: 2 synes max 300, 7 siger max 400, 4 mener at max 

500 er passende, og resten betaler hvad det koster. 

Vedrørende udflugter, så virker det som om at 1 tur hvert andet år synes passende, og prisen bør 

ligge mellem 500 og 700 kroner. 

 

Tak for pejlingen! 

 

Vel mødt til efterårets smagninger – Det kan kun blive godt  

 

Med venlig hilsen, 

Thomas Korsgaard, Næstformand for OWL. 
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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 #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 #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 (oven på Aldi – indgang til venstre i glastårnet) 

Pris:  250 kr. for medlemmer, 350 kr. for gæster (hvis der er ledige pladser en uge før) 

Spisning:  Fra kl. 18.00 – pris: kr. 75,- (Menu endnu ukendt) 

Deltagere:  Max. 32– først til mølle får billetter 

Program: 1. Isle of Arran 18yo, OB, Batch 1 - 46,0% 

 2. Isle of Arran 12yo OB Cask Strength, 12.000 Btls. – 54,1% 

 3. Isle of Arran 9yo, Private Cask, 298 Btls, Sherry Hogshead – 55,7% 

 4. Isle of Arran 15yo, Premium Cask Selection, 254 Btls, Sherry Cask #1974 – 52,3% 

 5. Isle of Arran 15yo, Premium Cask Selection, 166 Btls, Bourbon Cask #75 – 54,8% 

 6. Isle of Arran 16yo, Premium Cask Selection, 337 Btls, Sherry Cask #403 – 53,0% 

 7. Isle of Arran Machrie Moor, OB, 1. Edition 2014, 6.000 Btls. – 54,4% 

 8. Isle of Arran 5yo, Private Cask, 263 Btls, Peated Boubon Barrel – 58,7% 

 

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 (oven på 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,- (Menu endnu ukendt) 

Deltagere:  Max. 32– først til mølle får billetter 

Program: 1. Dailuaine 1974-1995 - G&M Connoisseurs Choice - 40% 

2. Macallan 7yo - OB for Italy - Armando Giovinetti Special Selection (2002) - 40% 

3. Glenfarclas Vintage 1987 - OB for Mähler Besse, - Refill Oloroso Cask - 46% 

4. Bunnahabhain 21yo - JW 42,2% - 120 fl 1991-2013 for Whiskymessen 

5. Old Pulteney 1997 - G&M Cask Strength Series for AWL - 45,1 - 1st fill bourbon  

6. Clynelish G&M Cask Strength Series 1997 - 10yo - 59,7 C#10229 - First fill sherry 

7. Ben Nevis - OB 15 år - Sherry C#1652 - 508 Btls. - CS - 55,4% 

8. Ben Nevis - OB 15 år - Sherry C#586 - 595 Btls. - CS - 56,1% 



 3 

Udflugt nummer 2 
 

Lørdag den 5. september, var både grå og regnfuld fra morgenstunden. På banegården i Odder var 

Uglerne så småt begyndt at stimle sammen. Alle i højt humør, spændte og forventningsfulde. 

Uglerne spejdede efter en bus, der havde 6 mand med fra Århus, og jeg skal for mit eget 

vedkommende gerne indrømme, at forundringen var stor, da en dobbeltdækkerbus med plads til 100 

personer svingede ind på pladsen. Den bus vi skulle have kørt i, var gået i stykker – og så løste 

busselskabet det altså på den måde. Det var nu også lige meget, for vi kunne snildt sidde hele 

flokken på øverste etage – og føle os lidt ovenpå  

 

Efter de obligatoriske opsamlinger i Ørting og Horsens, gik turen mod The Scotch Malt Whisky 

Society i Vejle. Maverne blev tanket op i buffeten, og Næstformanden delte ud af sin store viden og 

drammer og bød desuden på rundvisning i whiskykælderen. 

 

Da klokken havde passeret middag, var det blevet tid til at sætte kursen mod Odense. Her mødtes vi 

med Jette og Thomas Olsen, der driver en lille import virksomhed på hobby plan. Eller måske skal 

man kalde det på et ambitiøst hobby plan. Det var et glad ægtepar der tog imod os, og de delte mere 

end rundhåndet ud af de mange smagsprøver. En smagsprøve på hjemmerøget brie blev det også til, 

og Uglerne fik derefter mulighed for at købe ekstra smagsprøver, hvilket var med til at bidrage til 

den i forvejen glade stemning  
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Sidst på eftermiddagen fortsatte turen mod dagens sidste opgave – et besøg på Troldens Bryghus. På 

turen mod Kolding, blev der drukket flittigt af de sponsorerede flasker fra SMWS og Sct. Klemens 

Malt. Der blev udtrukket amerikansk lotteri, og så var vi også klar til at besøge et destilleri. 

 

Michael fra Trolden Bryghus, var en meget hyggelig mand, der virkelig brændte for sit projekt. Han 

fortalte blandt andet hvordan han var startet uden en krone på lommen, primært med at importere øl 

fra Belgien, inden han begyndte at brygge selv. Øllet er blevet Michaels levevej, og på et tidspunkt 

fik han lyst til at destillere sit øl – at lave whisky. Jeg var særdeles overrasket over hvor godt det 

smagte, og mon ikke der kan komme noget seriøst ud af det i den nærmeste fremtid. 

 

 

Besøget på Trolden Bryghus afslørede også en lille ”hemmelighed”, men de der opdagede den 

holder den naturligvis for sig selv  

 

En stor tak til alle der deltog – og ikke mindst bidrog til at slå endnu et slag for sammenholdet i 

Odder Whisky Laug. 

 

 

Kontakt – Webside – Mailadresse – Telefon 
Facebook:  www.facebook.com/groups/odderwhiskylaug 

Webside:  www.odderwhiskylaug.dk 

Mail:  odderwhiskylaug@gmail.com  

Formand:  Carsten Hering Nielsen – Mobiltelefon: 4033 1406. 

 

Næste nyhedsbrev 
 

Nyhedsbrev #18 kan I forvente om ca. en måneds tid   

 

På gensyn den 8. Oktober  
 

  


