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Medlemsinformation – www.odderwhiskylaug.dk – 26. juni 2014
Kære medlem af Odder Whisky Laug,
Sommerferien er for mange nært forestående, og hvad er så mere forfriskende end at høre nyt fra
Jeres yndlingsforening. Der har for nyligt været afholdt bestyrelsesmøde, hvor rammerne for
efteråret blev fastlagt, og en række beslutninger blev truffet.
Den planlagte sommerfest blev som bekendt desværre aflyst. Det var vi i sagens natur kede af, men
set i lyset af de få tilmeldinger der kom, ville sommerfesten give et alt for stort underskud. Det
kunne vi ikke forsvare. Det vi lærte af det var mest af alt, at juni måned ikke er en god måned at
planlægge aktiviteter i. Der er ganske enkelt for mange andre fristende tilbud - udover whisky 
I stedet holder vi en lille sammenkomst i forbindelse med byfesten, som vi håber så mange som
muligt vil støtte op omkring. Det bliver i de sædvanlige lokaler hos Novavision over Aldi, og
kommer til at forløbe således. Fredag den 1. august kl. 17.00 er der whisky battle mellem
Formanden og Næstformanden, der hver især præsenterer 3 whiskyer som deltagerne så skal
stemme på. Herefter bliver der lidt smørrebrød, og vi forventer at være færdige kl. ca. 19.30 hvor de
der har lyst kan fortsætte festen sammen i teltene.
Efterårets officielle program er tunet en smule i forhold til tidligere. Kvalitetsmæssigt har der været
et generelt højt niveau, men dette niveau forsøger vi nu at øge endnu en tand. På
generalforsamlingen var der opbakning til at bestyrelsen skulle finde en ekstern foredragsholder pr.
halvår, og holde de øvrige smagninger med interne foredragsholdere for at holde omkostningerne
nede.
Det er derfor en stor fornøjelse at kunne meddele, at det er lykkes bestyrelsen at lave en aftale med
Kiss & Angus (indehavere af Cadenheads butikken i Odense), om at holde en smagning i Odder
Whisky Laug torsdag den 4. september. Cadenheads er en uafhængig aftapper, i dag ejet af
Springbank, med et imponerende udvalg af fade. Kiss & Angus, der i øvrigt blev gift på
Springbank, har lovet os at de vil finde nogle rigtig gode sager, så vi håber I vil støtte op, og være
med til en god aften med gode historier, og ikke mindst fantastisk whisky.
Smagningen den 2. oktober bliver med whisky fra en anden uafhængig aftapper, Douglas Laing.
Vores altid underholdende formand, har været inde i bunden af skabet for at finde nogle unikke
perler til denne aften. Det er så vidt jeg kan huske første gang der bliver præsenteret to 40 år gamle
whiskyer på samme smagning. En smule irriterende, for det er altså ikke nemt at hamle op med 
Meget er sket for nyligt med dette firma, men de historier må I møde op til smagningen for at høre.

Årets sidste smagning bliver den traditionelle julesmagning, i år døbt Sherry Christmas, og den står
næstformanden for. Der er længe til, så der er heldigvis god tid til at finde de helt rigtige flasker til
at få medlemmerne i den rigtige julestemning.
Jeg forventer at sende nyhedsbreve ud løbende, efterhånden som der kommer ny information til, og
for de interesserede vil jeg fortsætte med at lave nogle små artikler som kan læses af de der har lyst.
Ris og ros modtages gerne, og skulle I sidde med nogle emner I gerne vil have berørt, forslag til
smagninger, eller noget helt tredje, så tøv ikke med at skrive til os 

Med venlig hilsen,
Thomas Korsgaard
Næstformand
Datoer for de kommende, planlagte aktiviteter
Smagning #15: Fredag 1. august 2014 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Smagning #16: Torsdag 4. september 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00
Smagning #17: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00
Smagning #18: Torsdag 13. november 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,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 #15 – Smagning og byfesthygge v/Formand og Næstformand – kr. 235,Tid:
Fredag 1. august 2014 kl. 17.00 med efterfølgende spisning (inkl. i prisen).
Foredragsholder: Formand og Næstformand - Battle
Sted:
Banegårdsgade 14, 1. sal, 8300 Odder (ovenpå Aldi – indgang til venstre i glastårnet)
Pris:
235 kr. for medlemmer, 335 kr. 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:

Bliver afsløret senere 

Smagning #16 – Cadenheads v/Kiss & Angus – kr. 375,Tid:
Torsdag 4. september 2014 kl. 19.00 med spisning fra kl. 18.00
Foredragsholder: Kiss & Angus, Indehavere af Cadenheads butikken i Odense
Sted:
Banegårdsgade 14, 1. sal, 8300 Odder (ovenpå Aldi – indgang til venstre i glastårnet)
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Pris:
Spisning:
Deltagere:
Program:

375 kr. for medlemmer, 475 kr. for gæster (hvis der er ledige pladser en uge før)
Fra kl. 18.00 – pris: kr. 75,Max. 32 – først til mølle får billetter
Endnu ukendt.
Smagning #17 – Douglas Laing de Luxe v/Carsten Hering

Tid:
Torsdag 2 oktober 2014 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:
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: 1. – Blair Athol 40yo – DL Old & Rare Platinum – 49,0% – 184 flasker
2. – Glenfarclas 40yo – DL OMC – 48,3% – Sherry butt – 267 flasker
Flere flasker følger…
Smagning #18 – Sherry Christmas v/Thomas Korsgaard
Tid:
Torsdag 13 november 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:
Endnu ukendt.
Spisning: Fra kl. 18.00 – pris: kr. 75,Deltagere: Max. 32 – først til mølle får billetter
Program: Endnu ukendt.
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.
Maltstock 2013 – “the relaxed whisky weekend” v/Thomas Korsgaard
Maltstock 2013 – “The relaxed whisky weekend”. (The “relaxed” whisky weekend)?
Jeg har altid holdt af at tage på whiskymesser og ikke mindst til whiskyfestivaler rundt om i
Danmark og i udlandet. Dels fordi jeg holder meget af at være sammen med mennesker der deler
den samme interesse som mig, men også fordi det er spændende at følge med i hvad der kommer af
nye aftapninger. Bevares, man kan også følge med via Internettet, men det at få en god snak om
sagerne mens man har det i hånden, er alligevel nummer et.
Jeg havde flere gange mødt en fyr ved navn Teun Van Wel i Skotland, og han havde de seneste år
reklameret flittigt for en festival i Holland som han og 3 andre havde været initiativtagere til. De
kalder det Maltstock, og det foregår hvert år den første weekend i september i Nijmegen. I 2013 var
det således 5. gang og min kammerat Steffen (der holdte laugets første bourbon smagning) og jeg
havde aftalt at vi ville køre ned og deltage.
Maltstock starter fredag eftermiddag og slutter søndag middag. Men da vi gerne ville være friske til
festivalen, besluttede vi at køre allerede torsdag morgen. Så vi satte kurs mod Rotterdam, for at
besøge whiskybase. Whiskybase startede oprindeligt som en webside hvor whisky entusiaster kunne
angive hvilke flasker de havde på hylden (anonymt naturligvis), og man kan dermed få en her og nu
vurdering af hvad samlingen er værd såfremt man skal genanskaffe den. Mere vigtigt er at man kan
3

skrive sine bedømmelser på de enkelte flasker, og andre kan så bruge dem som reference. Personligt
bruger jeg gerne denne side, idet man hurtigt finder ud af hvem der har nogenlunde samme
smagspræferencer som en selv, og dermed kan få en ærlig, økonomisk uafhængig vurdering af en
flaske. Anyway – efter nogle år, besluttede Raz og Menno sig for at åbne en butik, hvilket jo var ret
smart, i og med at de havde et stopfyldt kundekartotek.
Besøget hos whiskybase var intet mindre end imponerende. Jeg har besøgt rigtig mange
whiskybutikker i verden, men ingen med et udvalg som denne før. Godt vi ikke har sådan en
forretning i nærheden! Vi ankom klokken 16, og efter at have brugt et par timer i butikken, spiste vi
alle 4 en god middag i Rotterdam. Herefter skiltes vi fra Menno, der skulle stå på Maltstock om
fredagen, og kørte hjem til Raz. Det blev til en del gode smagsprøver, og tidligt i seng kom vi ikke.
Så det der med at være frisk til fredag så kun godt ud på papiret 
Fredag morgen tog Steffen og jeg en lille omvej, da vi først kunne få vores værelse om
eftermiddagen. Vi besøgte en butik i Leiden ved navn Whiskysite, og fik (igen) en 2 timers snak
med ejeren Jack de Lolkes. Butikken var mindst lige så imponerende som Whiskybase, og jeg
kunne have blevet der meget længere. Videre til Van Wees i Amersfoort. Van Wees er en
uafhængig aftapper, der dog køber de fleste af sine fade hos Gordon and MacPhail i Elgin. Lidt som
Juuls vin og spiritus i København, bare i større målestok. Vi spiste frokost i Amersfoort, og det var
tid til status. Vi var en hel del euro lettere, og tiden rakte ikke til mere, så nu var det kurs mod
Nijmegen.
Maltstock i Nijmegen bliver afholdt på et vandrehjem, midt i en skov, i meget idylliske rammer. Vi
fik hurtigt vores værelse, der viste sig at være en sovesal med 4 køjesenge. Jeg var knapt indlogeret,
nåede lige en dram eller to, og så var det af sted til den første smagning. Det var med Billy Abott fra
The Whisky Exchange, og var en ganske udmærket smagning. Herefter skulle der være en Highland
Park smagning, hvor jeg ikke havde fået plads . Men skæbnen ville at der var en der ikke var mødt
op, og så blev jeg tilbudt at tage vedkommendes stol. Ingen betænkning – videre i programmet.
Smagningen blev afholdt af Martin Markvardsen og Offringa junior, og det gjorde de super godt.
Masser af spændende Highland Park, serveret med en høj underholdningsværdi.
Efter en gang aftensmads buffet var det tid til hele omdrejningspunktet for Maltstock. Alle kunne
medbringe nogle sjatter, og stille dem til fri afbenyttelse på nogle borde midt i hjertet af
vandrehjemmet. Herefter kunne man frit smage på alt hvad der stod på bordene. En rigtig fin måde
at smage noget man ellers ikke ville have smagt.
Sidst på aftenen var det tid til en maraton whiskyquiz, og værten var såmænd Mike Lord fra
Dufftown, en af de helt store kræfter bag festivalen Spirit of Speyside. Steffen og jeg havde teamet
op med Mark Watt fra Cadenheads, og en tysk whisky entusiast ligesom os selv. Det var nu helt
tilfældigt, vi sad og hyggede os ved et bord sammen. Meningen var at man skulle være 8 på et hold,
men vi virkede åbenbart ikke som om vi var helt i kontakt med så meget længere, så ingen gad være
sammen med os. Synd for dem – for vi vandt. Det skal dog retfærdigvis siges at Mark Watt trak en
meget stor del af læsset – han kunne sandsynligvis have vundet over dem alle ene mand. Præmien
var nogle flasker whisky, som vi hurtigt delte med alle de øvrige hold, og så en billet til en intim
smagning med Hans Offringa om lørdagen.
Efter et par timers søvn i køjesengen, var der morgenmad. Den blev serveret og lavet af folkene bag
Craigellachie Inn i Skotland – så full scottish breakfast – og så var vi i gang igen. Udover
smagningen med Hans Offringa, kom jeg med til en Tamdhu smagning, og en Cadenhead smagning
med Mark Watt.
Der var masser af små, fede indslag henover de mange dramme. For eksempel dukkede et par piger
op med hjemmelavede lækkerier som man kunne smage sammen med særligt udvalgte whiskyer.
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Aftensmaden var i top. Det var nogle gutter der kaldte sig BBQ guru, og de rejste verden rundt for
at deltage i konkurrencer om at lave det bedste på en grill. Top lækkert mad, og desværre blev det
skæmmet af en kæmpe regnbyge – but who cares.
Sidste event på Maltsock, var en tradition. Alle 200 gæster fra 13 forskellige lande, samledes rundt
om et stort lejrbål. Her kom der en fyr fra Billy Walker og bød på smagsprøver fra Glenglassaugh,
Benriach og GlenDronach. Så var der stand-up, efterfulgt af en skotsk visesanger med en guitar. Føj
hvor var det hyggeligt at sidde der i mørket.
Jeg forsøgte at få lidt mere søvn denne nat, da jeg trods alt skulle køre hjem engang søndag. Om end
det var svært, da festen buldrede løs udenfor sovesalen, så lykkedes det rimeligt godt.
Efter sådan en forlænget weekend var det tid til at se det hele i et større perspektiv. Selve Malstock
havde kostet mig 1.500 kr. hvilket må siges at være en pris der er umulig at konkurrere mod. Prisen
inkluderede alle dikkevarer og måltider, samt overnatninger og smagninger. Det blev til en weekend
med masser af nye bekendtskaber, og gensyn med gamle venner. Steffen og jeg går godt i spænd
sammen på disse ture, hvilket også er særdeles vigtigt når man kaster sig udi sådan noget.
Jeg overvejer kraftigt at tage afsted igen, især fordi det efterfølgende er blevet besluttet at flytte
festpladsen væk fra sovearealerne. Man kan naturligvis indlogere sig på et hotel i nærheden, men
det har jo så det minus at man ligesom er væk fra der hvor det hele sker. Jeg kan kun give
Maltstock mine varmeste anbefalinger.
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Næste nyhedsbrev
Nyhedsbrev #9 udkommer i august 2014.

Rigtig god sommer og på gensyn til byfesten!
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