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Medlemsinformation – www.odderwhiskylaug.dk – 8. august 2014
Kære medlem af Odder Whisky Laug,
Sommerferien er ved at være slut for de fleste, og det er tid til at glæde sig til de kommende
arrangementer i din favorit forening – Odder Whisky Laug.
Den 1. august havde vi inviteret til lidt uformel hygge i forbindelse med byfesten, hvor 16
medlemmer (1 var ny) og 2 gæster havde fundet vej til lokalerne. Det blev en hyggelig aften, med
den helt rigtige vinder. Vinderne blev nemlig alle de fremmødte, da de endte med at stemme så de
to kombattanter endte uafgjort  Fremtiden må vise om der kan blive tale om en omkamp.
Næste smagning bliver torsdag den 4. september, hvor vi som tidligere annonceret får besøg af Kiss
og Angus fra Cadenheads i Odense. Det bliver helt sikkert en spændende aften, hvor der er
mulighed for at høre dem fortælle om et langt liv med passion for whisky. Detaljerne på de
spændende aftapninger fremgår af programmet under ”smagning nr. 16”. I skrivende stund er de
første tilmeldinger begyndt at rulle ind, så skynd dig at melde dig til hvis du ikke vil gå glip af
denne enestående mulighed.
Med hensyn til fællesspisningen, så viser det sig at vores vidunderlige fejedreng Carsten Lambek
går rundt med en lille kokkespire i maven. Han har tilbudt at lave verdens bedste skipperlabskovs til
netop denne smagning, så må vi se om han kan imponere, og bestå prøven, blandt Odder og omegns
fineste og mest kritiske ganer 
Endelig kan jeg løfte sløret for årets sidste smagning – julesmagningen. De tidligere julesmagninger
har introduceret medlemmerne for påvirkningen i whisky af de forskellige sherry typer, så det har
jeg ikke følt trang til at gøre igen. Samtidig har tilbagemeldingerne fra medlemmerne været, at det
er en spændende oplevelse at afholde vertikal smagninger - altså hvor vi har smagt mange
aftapninger fra samme destilleri. Årets julesmagning bliver derfor en vertikal smagning, og valget er
faldet på et destilleri der ligger helt i top hvad angår whisky lagret på sherry – Glenfarclas. Hvilke
aftapninger vi ender med at smage er endnu ikke afgjort, men der bliver helt sikkert mulighed for at
smage eksempler på de legendariske aftapninger i Glenfarclas Family Cask serie.
Vores hjemmeside er opdateret, og vil blive det løbende, så hold øje med den, og få skrevet
datoerne ind i Jeres kalender og meld Jer til efterårets smagninger.
Med venlig hilsen,
Thomas Korsgaard
Næstformand

Datoer for de kommende, planlagte aktiviteter
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 #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)
Pris:
375 kr. for medlemmer, 475 kr. for gæster (hvis der er ledige pladser en uge før)
Spisning: Fra kl. 18.00 – Menuen står på ”Labskovs alá Lambek”, med sennep, rødbeder og
rugbrød – prisen er som sædvanlig kr. 75,- inkl. en øl eller vand.
Deltagere: Max. 32 – først til mølle får billetter
Program: 1. – Inchgower 22yo – Authentic Collection – 56,5%
2. – Dalmore 19yo – Authentic Collection – 59,9%
3. – Aberlour 23yo – Small Batch – 54,5%
4. – Glen Elgin 22yo – Rum Cask – 56,8%
5. – Miltonduff 22yo – Red Wine Cask – 56,7%
6. – Longrow 10yo – Bond Reserve, Cream Sherry Cask – 59,4%
7. – Bladnoch 23yo – Authentic Collection – 48,5%

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…
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Smagning #18 – Sherry Christmas – Glenfarclas vertikal 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:
375 kr. for medlemmer, 475 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. – Glenfarclas 1997 Family Cask – 58,8% – 282 flasker
2. – Glenfarclas 1977 Family Cask – 50,0% – 232 flasker
Flere flasker følger…
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.
Verdens smukkeste destilleri

Strathisla Distillery
Mange whiskyelskere, der aldrig har besøgt et destilleri i Skotland, har en romantisk forestilling om
hvordan sådan et ser ud. Det gjaldt i hvert fald for mig, da jeg første gang satte kurs mod det
forjættede land. Virkeligheden er dog noget anderledes, idet at destillerierne langt de fleste steder
ligner det de reelt er. En fabrik. Der findes dog destillerier der skiller sig ud, og som giver næring til
denne forestilling, og i dette nyhedsbrev vil jeg fortælle lidt om det destilleri, som jeg tillader mig at
udråbe som verdens smukkeste destilleri, på trods af at der er tætte kandidater – nemlig Strathisla.
Strathisla ligger i byen Keith i hjertet af Speyside, og er grundlagt i 1786. Destilleriet hed
oprindeligt Miltown, da det er opkaldt efter Milton slot der ligger lige i nærheden, og skiftede først
navn til Strathisla i 1950.
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Der er højst sandsynligt flere medlemmer i Odder Whisky Laug der aldrig har hørt om, eller sågar
smagt Strathisla. Men destilleriet er også kendt for noget andet - noget som alle der på et tidspunkt
har hørt om whisky kender. Strathisla er nemlig hjemsted for den verdensberømte blend – Chivas
Regal. Faktisk kalder ejerne (Pernod Ricard) destilleriet for ”Home of Chivas”, og det der menes
med det er, at det påstås at hovedbestanddelen i Chivas Regal kommer fra Strathisla.
Gordon & MacPhail har i årevis købt sprit fra Strathisla som de har fyldt på deres egne sherryfade.
Det er der kommet nogle forrygende aftapninger ud af, om end de i disse tider er blevet ret dyre at
erhverve. Men skulle I få chancen for at smage dem, så tøv ikke!
Selve området er utroligt smukt og velholdt. Der er ingen tvivl om at der bliver brugt en del penge
på at beskære planter, slå græs og holde det smukke gamle vandmøllehjul i god stand. Gårdspladsen
er belagt med brosten og gavlene af granit. Klods op af destilleriet løber floden Isla, hvorfra
destilleriet har taget sit navn.
Hvis man bor i Dufftown, og af en eller anden grund ikke føler at det er den rigtige dag at tage
bilen, så findes der et fantastisk alternativ. Mellem Dufftown og Keith, drives en jernbanestrækning
med et veterantog. Selve turen tager én gennem et fantastisk smukt landskab, og flere destillerier
passeres ligeledes på vejen. Den ældre konduktør kan andet end kontrollere billetter, han sørger
nemlig for at fylde lidt whisky i passagerernes glas undervejs 

Stationsbygningen i Keith
Næste nyhedsbrev
Nyhedsbrev #10 udkommer i september 2014.
På gensyn til efteråret
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