
Nyborg Whisky Club afprøver 
klubaften 
 
Kære whisky entusiaster, 
 
Der er gennem lang tid spurgt på en klubaften, hvor hyggen er i centrum og whiskysmagningen ikke styres 
af en foredragsholder.  
 
Det har klubbens bestyrelse vedtaget at afprøve i denne sæson. Bestyrelsen vælger deres favorit whiskyer 
og laver et spændende program der så præsenteres af bestyrelsen på et afslappet niveau.  
 
Det vil sige, at vi ikke afholder et foredrag som vanligt men præsentere whiskyerne der kan diskuteres frit. 
Naturligvis bliver prisen for arrangementet dermed også billigere, hvis altså de whiskyer som bestyrelsen 
vælger ikke er meget mere pebret end dem som vi plejer at få præsenteret.  
 
Programmet er som følger:  
 
Sted: 
 

Restaurant Holger H 

Havnegade 2A  

5800 Nyborg  
Tlf. nr. 65303230 

 
Dato og tid:  

 
Fredag den 5. april 2013 kl. 19.00 på Rest. Holger H 
 
Pris pr. deltager:  

 
Medlem –  kr. 240,- 
Ikke medlem – kr. 280,- 
 
Program:  

 
• The Black Bottle Peated – blended 
• Nyborgmalten 2013 GlenDronach 15 revival olrosso 
• Highland Park destillery 18 Years Old 
• BenRiach ”Authenticus” 21 år Peated Malt 
• The BenRiach 1999 Limited Release Nordenhuse Whiskylaug Single Cask 57,1% 
• Glenfarclas 105 Cask Strength 60% Vol. 
• Ardbeg Uigedail 

 
Der serveres som sædvanen tro én øl/vand samt et par sandwich i pausen. Til smagningen arrangere vi lidt 
alm. Brød samt almindelig vand. Dermed kan folk rense deres mund eller give et par dråber til whiskyen hvis 
nødvendigt.  
 
Programmet er fremragende til prisen og der er virkelig ladt op til en god aften.  
Fra bestyrelsen har følgende givet deres ynglings whiskyer til kende: Jens D. Hansen, Henrik Lauritsen, 
Steffen Sørensen, Mogens E. Hansen, Niels S. Johansen samt Kenneth Løndahl.  
 
Det er desværre ikke alle fra Bestyrelsen som kan deltage pga. rejser, sygdom etc.  Derfor vil det være 
Steffen, Niels, Henrik og Jens som repræsentere bestyrelsen til arrangementet.  
 
Vi ser frem til rigtig mange deltagere samt en hyggelig aften med massevis af rigtig god whisky.  
 
Venlig hilsen  
 
                    Kenneth Løndahl 
                           Koordinator 


