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Kære medlem af Odder Whisky Laug, 

 

Om 14 dage er det tid for efterårssæsonens sidste smagning. Selv om det kun bliver anden gang det 

sker, er der allerede indstiftet en tradition: årets sidste smagning hedder ”Julesmagning” – og temaet 

er sherrytunge whiskyer, der alle vil gøre sig godt til juleknas, julemiddag og julestemning. 

 

Det er formanden selv der er kaptajn på skuden – og der hviler et stort pres efter næstformandens 

høje standard på sidste års julesmagning og den endnu højere standard der var på SMWS-

smagningen i oktober. Tid til ærgrelse for de som ikke var med. Omvendt kan det vel også være en 

ekstra tilskyndelse til at rykke afsted til netbanken og få betalt, så man lige kan hive det sidste ud af 

kontingentkronerne for 2013. Programdetaljerne kan ses nedenfor. Monsør Lambek har været ved 

Hou Slagteren og bestille julemad, så I skal heller ikke snydes for lidt godt til ganen denne gang. 

 

Bestyrelsen har, som nævnt på sidste smagning, truffet beslutning om temaer og procedurer for de 

tre første smagninger i 2014. Den første bliver en Talisker vertikalsmagning ved næstformanden 

(den 23. januar 2014). Thomas har (igen) haft den helt store spenderbuks fremme, så bestyrelsen har 

fundet det nødvendigt at spæde lidt til af de kontingentkroner I alle sammen forhåbentlig betaler?  

 

Igen i år vil vi forsøge os med lidt lokkemiddel, så vi sætter igen en flaske whisky på højkant til 

lodtrækning blandt de af jer, der betaler de 200 kr. i kontingent for 2014 inden jul. Nærmere bestemt 

skal de stå på Laugets konto senest den 16. december 2013 kl. 12.00. Så må du selv vurdere hvornår 

du skal betale, for at du når med i lodtrækningen. Går alt som det skal, kommer formanden forbi 

vinderen efterfølgende, så der bliver en ekstra juleaften for den heldige. 

 

Forårets tredje smagning (smagning nummer 14) bliver som tidligere annonceret en bourbonsmag-

ning med bourbon- og whiskyeksperten Steffen Bräuner fra Aarhus, den 3. april 2014. Steffen bliver 

dermed Laugets første gæsteforedragsholder, og det venter vi os meget af. Programmet for 

smagningen vil først foreligge umiddelbart før generalforsamlingen – men det står klart, at der vil 

blive tale om jenne guer sawer! 

 

Og når nu vi er ved generalforsamlingen, så skal I naturligvis heller ikke snydes for whisky ved den 

lejlighed. Formanden disker op med syv whiskyer som alle er købt på direkte på destillerierne. Vi 

har tidligere smagt fire Distillery Only-aftapninger ved smagningen den 4. oktober 2012. Her skulle 

de sammen med en standardaftapning battle mod andre destillerier. Denne gang – 6. marts 2014 – 

vil der efter at spisning og generalforsamling er overstået blive serveret fire Bottle-Your-Own-

flasker og tre Distillery Only-aftapninger. Der er altså lagt an til en fortrinlig start på den nye sæson, 

og så der er ingen grund til at vente med at få betalt kontingentet – du risikerer at gemme til katten! 
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Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke jer alle for et forrygende år i OWL. Det er 

en fornøjelse at være bestyrelse for et whiskylaug, der allerede nu har haft en perlerække af smag-

ninger og whiskyoplevelser – og et kammeratskab og en social tone i særklasse. Sommerturen står 

stadig som en af de helt store whiskyoplevelser – og vi har allerede skumle planer for næste 

sommer. Det bliver en fest! Vi håber I har det på samme måde og hvis I bare glæder jer halvt så 

meget til næste år som vi gør – så sidder I allerede og hopper på stolen i forventning. 

 

Vel mødt den 14. november – held og lykke med kontingentkonkurrencen og tak for i år! 

 

Med venlig hilsen, 

 

Carsten Hering Nielsen 

Formand 

 
Datoer for de kommende, planlagte aktiviteter 

 

Smagning #11: Torsdag 14. november 2013 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 

Smagning #12: Torsdag 23. januar 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 

Generalforsamling og smagning #13: Torsdag 6. marts 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 

Smagning #14: Torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 

 

Betaling for smagninger og Kontingent 2014 
 

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 2014 blev på sidste generalforsamling fastsat til kr. 200,-. Hvis du vil 

deltage i vores lille julespøg og få chancen for at vinde en flaske skal pengene være på 

kontoen senes den 16. december 2013 kl. 12.00 

 

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 
 

Smagning #11 – Julesmagning v/Carsten Hering – kr. 275,- 

 

Tid:  Torsdag 14. november 2013 kl. 19.00 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:  275 kr. for medlemmer, 375 kr. for gæster (hvis der er ledige pladser en uge før)  

Spisning:  Fra kl. 18.00 – Menuen står på kartofler, medisterpølse, kamsteg med sprøde svær, 

grønlangkål og rødkål – og prisen er som sædvanlig kr. 75,- inkl. en øl eller vand 

Deltagere:  Max. 32 – først til mølle får billetter 

Program: 1. – Glen Elgin – 1980-2004 – Scott's Selection – 43,3% 

2. – Bowmore – Gordon & MacPhail's Secret Stills 4.3 – 19/09/1989-09/2006 - Sherry 

C#7042+43+45+56 – 45% – 1.300 Btls. 

3. – Ben Nevis – 14yo – 09/1992-01/2007 – OB – Sherry Cask #2623 – 46% - 815 Btls.  

4. – Laphroaig – PX Cask – OB (2013) for Global Travel Retail – 48% 
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5. – Benrinnes 26yo – 17/10/1984-23/03/2011 – Whiskybroker for German Whisky 

Forums – Sherry Butt #2272 – 58,6% – 270 Btls. 

6. – Westport – 9yo - 13/07/2000-03/2010 - Malts of Scotland - Sherry Butt #800104 - 

58,2% - 644 Btls. (Glenmorangie teaspooned with Glen Moray) 

7. – Glenrothes – Norse Cask Selection – 11yo – 2000-2011 – Sherry Hogshead #2425 

– 57,0% – 299 Btls. 

8. – BenRiach – 12yo – 1994-2006 – OB for MacY – Peated Oloroso Sherry Butt  

C#807 – 56,0% – 700 Btls. 

 

Smagning #12 – Talisker Vertical v/Thomas Korsgaard – kr. 350,- 

 

Tid:  Torsdag 23. januar 2014 kl. 19.00 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:  350 kr. for medlemmer, 450 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: Standardporteføljen: 

1. – Talisker 10yo – OB – 45,8% 
2. – Talisker 18yo – OB – 45,8% 

3. – Talisker 25yo – OB – 57% 

4. – Talisker 30yo – OB – 45,8% 
De nye travel retails: 
5. – Talisker Storm – OB – 45,8% 
6. – Talisker Dark Storm – OB – 45,8% - matured in charred casks 
7. – Talisker Port Ruighe – OB – 45,8% 
De specielle: 
8. – Talisker 1986 – Gordon & MacPhail’s Secret Stills 1.2 (21 år, sherry) – 45% 
9. – Talisker 1994 – OB – Managers Choice / Sherry Cask – 58,8% 
 

Smagning #13 – GF; Distillery Only & BYO v/Carsten Hering – kr. 275,- 

 

Tid:  Torsdag 6. marts 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00 og generalforsamling 18.30 

Foredragsholder:  Carsten Hering, formand for OWL 

Sted:  Banegårdsgade 14, 1. sal, 8300 Odder (ovenpå Aldi – indgang til venstre i glastårnet) 

Pris:  275 kr. for medlemmer, 375 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: 1. – Bladnoch 12yo – OB – 55% – Sherry Matured – Distillery Only  

2. – Blair Athol NAS – OB – Bottled 2010 – 55,8% – Distillery Only 

3. – Cragganmore 21yo – 1989-2010 – OB – 56% – American Oak – Limited Edition 

B#2138/5856 – Distillery Only 

4. – Aberfeldy 12 yo – Bottled for Odder Whisky Laug 12/09/2013 – 55,5% – C#21524 – 

B#100 – Bottle Your Own (BYO) 

 5. – Tomatin 11yo - 05/03/2002-11/09/2013 - 57,7% - Ex-Bourbon C#1793 - B#111 - BYO 

 6. – Tomatin 11yo - 29/03/2002-11/09/2013 - 57,9% - Ex-Sherry - C#2034 - B#202 - BYO 

 7. – Glenfiddich 15yo – Bottled by Carsten Hering 03/12/2012 – 57,1% – Batch #17 –

 B#84 – Bottle Your Own (BYO) 

 

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. 
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En whiskyanoraks dagbog fra Spirit of Speyside 2013 – v/Thomas Korsgaard 
 

I starten af maj måned, drog jeg sammen med nogle ligesindede af sted, for at deltage i den årlige 

Spirit of Speyside festival i Skotland. Det var 7. gang jeg deltog i festivalen, og det er der flere 

grunde til. Ofte har man mulighed for at besøge destillerier der normalt er lukket for offentligheden, 

deltage i smagninger hvor kvaliteten langt overstiger prisen, og endelig for at være sammen med 

andre mennesker med en fælles interesse. 

 

Vi ankom torsdag, hvor vi havde lejet nogle hytter i udkanten af Dufftown. Aftenen skulle tilbringes 

rundt om nogle borde fyldt med whisky. Vi var alle enige om at medbringe et vist antal samples til 

aftenen, men det viste sig hurtigt at alle havde medbragt dobbelt så mange som aftalt. Heldigvis 

kom der nogle hollændere og nogle canadiere der kunne give en hånd med. Mine favoritter den 

aften var en 40-års Longmorn, Balvenie Tun 1401 batch 6 og en Tomintoul 1966. 

 

Fredag morgen skulle vi så i gang med festivalens første dag. Vi havde booket en tur der 

inkluderede en rundvisning på Glenlivet og Tomintoul. For mit vedkommende var det et gensyn 

med begge destillerier, men hvad der var nyt var at vi skulle gå turen mellem de to destillerier. Det 

var tilfældigvis henover Carn Daimh der ligger i en højde af 570 meter. Der var heldigvis en dram 

på toppen, men det bedste var at turen gik gennem de områder hvor smuglerne huserede gennem 

mange år. Det blev til en hel del røverhistorier som I får ved en anden lejlighed. Fredag eftermiddag 

indtog vi en plads i Rothes hvor vi skulle bedømme tre sæt af to dramme i en blindsmagning, i 

forbindelse med dette års uddeling af whisky awards. Om aftenen slappede vi af i Craigellachie på 

Highlander Inn, samt på Skotlands mindste pub Fiddichside Inn. 

 

Lørdag bød på endnu et gensyn med to destillerier. Første besøg var en udvidet tur på 

Glenglassaugh, hvor vi kom virkelig i dybden med hele produktionen, og smagte et utal af 

fremragende whiskyer. Blandt andet et par fadprøver fra 1967 fik jorden til at ryste. Spændende at 

se hvad der kommer til at ske nu hvor Billy Walker har købt Glenglassaugh. Der kommer i 

øjeblikket en del gode flasker fra deres to andre destillerier BenRiach og GlenDronach. Om 

eftermiddagen deltog vi i et åben dag arrangement på Tamdhu, der netop er genåbnet. Det blev til en 

hyggelig eftermiddag med rundvisning, smagning og hyggelige boder. For at fejre dagen havde de 

aftappet en 10-års Tamdhu ved fadstyrke til 100 pund pr. flaske. Dem solgte de dog ingen af til den 

gruppe jeg var sammen med. Lørdag aften deltog jeg i en whisky dinner, hvor vi til fem retter mad 

fik serveret fem forskellige whiskyer fra Gordon & MacPhail. 

 

 
Strathisla Distillery i Keith 
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Søndag morgen stod den på togtur fra Dufftown til Keith med en gammel veteranbane. I Keith 

havde vi en udvidet tur på Strathisla, vel nok et af de kønneste destillerier i Skotland. Vores 

Italienske guide var meget vidende og gav sig god tid til såvel rundvisning som smagning, der 

bestod af det seneste batch af deres Cask Strength Editions serie. 

 

Søndag eftermiddag stod på Adelphi smagning i Dufftown, og om aftenen var vi til koncert med 

Robin Laing der serverede whisky udelukkende til salg i lufthavne. 

 

Mandag havde vi en aftale på Tomatin destilleriet, hvilket jeg havde glædet mig en del til. Jeg havde 

aldrig tidligere besøgt Tomatin, det tætteste jeg havde været på, var en gang vi kørte lidt rundt på 

området, og det var før de tilbød rundvisninger. Det blev til en særdeles spændende formiddag, og 

de har ramt et eller andet med deres 18 års, hvilket efter min opfattelse var den bedste whisky vi 

smagte der. 

 

Mandag eftermiddag stod på to smagninger. Først en Diageosmagning, hvor en veloplagt Donald 

Colville overraskede med et særdeles godt sæt. Vi smagte Mortlach Festival aftapning 2013, 21 år 

gammel Cragganmore, 27 Inchgower Rare Malt, Talisker Storm, Talisker Port Ruighe, samt Caol 

Ila Islay festival aftapning 2010. Flere af disse whiskyer skal vi smage i Lauget til foråret. 

 

Derefter var det Mark Watts tur. Han er for nylig skiftet fra Duncan Taylor til Cadenheads, og han 

serverede et brag af nye kommende aftapninger udvalgt af ham selv. Jeg kan kun anbefale Laugets 

medlemmer at holde udkig efter: Craigellachie 1994, Cameronbridge 1989, Creations 20 år Blend, 

og så i særdeleshed Glenlivet Minmore 1970, Highland Park 1988 og Bowmore 1998. 

 

Traditionen tro sluttes mandag aften i Whisky Shop Dufftown, der indbyder til Drams Party. Det 

betyder ret beset blot at alle de åbne flasker der har været i gang i løbet af festivalen er til fri 

afbenyttelse  

 

Tirsdag morgen var festivalen slut, men da vi først skulle flyve hjem torsdag, skulle vi jo fylde 

endnu et par dage op. Jeg havde kontaktet en af mine bekendte hos Pernod Ricard, og aftalt at vi 

skulle mødes til frokost i Elgin. Derefter viste han os rundt på Miltonduff og Longmorn – to 

destillerier jeg heller aldrig havde besøgt før, da disse er lukket for offentligheden. Alex gjorde det 

godt, og da vi til sidst løb tør for spørgsmål drog vi mod Perth hvor vi skulle overnatte. 

 

Onsdag morgen besøgte vi Strathearn destilleriet. Og hvis ingen har hørt om det før, er det ikke så 

mærkeligt. De var i gang med at sætte kedler op, og planlægger at begynde at producere til efteråret 

engang. Vi havde så til gengæld æren af at være den første gruppe der er blevet vist rundt på 

destilleriet. 

 

Onsdag eftermiddag kørte vi til SMWS i Edinburghs havnebydel, Leith, hvor vi efter en gang 

frokost skulle til smagning med min gamle ven Dean. Han havde valgt nogle supergode whiskyer til 

os, og alt i alt var det bare et glædeligt gensyn med The Vaults. 

 

Onsdag aften havde vi bedt Mark Davidson om at finde det bedste Cadenhead kunne byde på for 

tiden, og vi fik en hyggelig aften i selskab med de lokale, samt et par amerikanske piger der lige 

skule snuse til hvad det der whisky var for noget. 

 

Torsdag morgen gik turen hjem til Danmark, og det var en glad næstformand der kunne stige ud af 

flyet, med endnu en veloverstået whiskyrejse bag sig. 
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Sne på toppen af Ben Rinnes 

 

Næste nyhedsbrev 
 

Nyhedsbrev #7 udkommer først i december 2013. 

   

 
 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår og på gensyn i OWL i 2014 
 

 


