
Kære whisky-entusiast, 
 

Så er klubben atter i gang med sine aktiviteter og inviterer hermed til 

efterårets første smagning. Den er både speciel og i den grad attraktiv 

med en YDERST KOMPENTENT foredragsholder.  
 

DATO:  Fredag den 14. september 

TIDSPUNKT:  Fra kl. 19.00 til ca. 21.30  

STED:  Café Danehof, ved Nyborg Slot 

PRIS:  Kr. 350,- pr. medlem og kr. 375 pr. gæst (priserne er holdt kunstigt nede) 

TILMELDING:  På hjemmesiden fra weekends start eller på e-mail: kenneth@wsdirect.dk  
 

Programmet som skal smages: (helt forrygende) 
 

Mortlach 21 YO 

Glenfiddich 18 yo 

Balvenie New Wood 17 yo 

Convalmore CC 1984 

Dufftown 1976 Braunstein 

Glendullan 1999 CTC 11 år, Chateau Palmer finish 

Pittyvaich CC 1993 
 

Som den kvikke læser kan se har foredragsholder Dennis Klindrup forsøgt, at få lidt forskellige smagsnuancer frem, så 

vi ikke skal smage 7 "ens"  speysidere.  
 

Lidt om smagningen: 
 

Kom til en fantastisk smagning med whisky fra hjertet af Skotland: Dufftown. Angiveligt får den britiske stat flere 

penge i kassen fra denne by end nogen anden by i dronningeriget. No wonder, vil mange sige: Dufftown har den 

største koncentration af destillerier i Skotland! Det gamle ordsprog "Rome was built on 7 hills, but Dufftown was built 

on 7 stills!" giver absolut mening, når man står midt i byen... 
 

Vi vil følge Dufftowns whiskyhistorie, som officielt starter i 1823. Det var 

året for dén Excise Act, der gav mange destillerier i Skotland mulighed 

for lovliggørelse. 
 

Vi starter med Mortlach, der var det første officielle destilleri i Dufftown. 

Videre til Glenfiddich, der som de første var visionære nok til, at start 

eksport af malt whisky i større stil - vi har meget at være Glenfiddich 

taknemmelige for! Vi skal også smage whisky fra destillerierne Balvenie, 

Convalmore, Dufftown og Glendullan, og vi slutter med Pittyvaich, som kun havde en meget kort levetid. Vi når også 

lige at vende Parkmore og Kininvie, dog uden at smage på dem. Det sammensatte program er således ikke hverdagens 

normale whisky-typer, men af særdeles høj kvalitet. Derfor må i se at komme til tasterne og få jer tilmeldt. 
 

Lidt om foredragsholderen: 
 

Dennis Klindrup fra The Whisky Portal (www.whiskyportal.com), som i snart rigtig mange år 

har interesseret sig for whisky, er just hjemkommet fra Dufftown til at fortælle om alle 

destillerierne, og lede os gennem smagningen. Sidste sladder fra Dufftown medbringes 

naturligvis, og en enkelt røverhistorie eller to kan man vel også risikere at høre... 
 

Med andre ord når Dennis akkurat at få lidt søvn fra sin tur til Dufftown før han skal i Nyborg 

Whisky Club og fortælle om sine oplevelser. Mere aktuelt kan man vel ikke ønske sig en 

smagning….. 
 

Derfor håber Nyborg Whisky Club’s bestyrelse på, at tilmeldingerne stormer ind ad 

døren så vi kan melde om totalt udsolgt d. 1 september. Der vil være ca. 50 pladser på Café Danehof.  
 

På gensyn og venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 
 

Støt vores sponsorer og samarbejdspartnere – brug dit kort og opnå rabat. 

Husk på at de støtter NWC – så tag og tænk dig om!!!! Spar dog nogle penge, menneske 


