
Kære alle medlemmer 

 

Fra bestyrelsens side vil vi gerne informere jer lidt om foreningens aktiviteter. 

Først og fremmest skal vi opfordre til deltagelse i vores egen vinfestival den 5. oktober 2013 i Helsingør 

Musikteater.  Festivalen udgør et stort og vigtigt grundlag for aktiviteterne resten af året og igen i år er der 

rigtig mange spændende udstillere. Blandt andet er der portvin på programmet og det kan passende være 

et afsæt til en af årets smagninger, der netop vil omhandle portvin. Datoen er ikke fastlagt, men følg med 

på hjemmesiden. 

Vinskolerne bliver gentaget i år – nu med 3 hold ! 

ET begynderhold under ledelse af Claus og Brian – ”Introduktion til vinens verden” Programmet er i store 

træk:  

 

Onsdage: 02.10 Intro, og hvidvine: Spændende hvidvine fra flere forskellige dele af verden. 

 

Dernæst:  

06.11 – Hvad er rødvin? 

04.12 - Champagne & de andre bobler 

08.01 – De oversete søde vin. 

05.02 – Det er snart tid til rosevin ! 

05.03 - Vin & Verden 

05.04– Supersmagning 

 

Et hold for let øvede under ledelse af Peter og Kim med følgende program: 

Tirsdag d. 22.10 Loire: Sancerre - Pouilly Fumé - Anjou - Saumur - Vouvray - Reuilly 

                                                                           

      (Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Chenin Blanc) 

 

 Torsdag d. 21.11 Sydvest:   Bergerac - Cahors - Buzet - Gaillac - Côtes de Gascogne 

                                                                              

       (Auxerrois, Tannat, Gamay, Negrette, Muscadelle, Sémillon, Ugni 

Blanc) 

 

Onsdag d. 22.01 Bordeaux:  Højre- og venstre bred, samt Graves (Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 

Cabernet Franc, Malbec, Sémillon) 

 

Torsdag d. 20.02 Bourgogne: Côtes d`Or - Chablis - Côtes Chalonnaise - Maconnais - Beaujolais 

                                                                              

        (Pinot Noir, Chardonnay, Gamay, Aligoté) 

 

Tirsdag d. 18.03 Rhone: Nord- og Syd Rhone - Bandol - Provence 

                                                                              



      (Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, Viognier, Marsanne) 

 

Onsdag d. 23.04 Syd Frankrig: Costiéres de Nimes - Languedoc - Minervois - Corbiéres - Fitou - Riversaltes 

                                                                              

      (Grenache, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, Syrah, Vermentino, Roussanne) 

 

 

 

Fredag d. 23.05  Supersmagning 

 

Det øvede hold under ledelse af John og Troels med følgende program: 

”Tour Down Under" 

 

24.10 New Zealand  sydøen     

19.11 New Zealand nordøen   

15.01 Tasmanien/Victoria 

24.02 New South Wales 

25.03 Western Australia        

23.04 South Australia              

23.05 Supersmagning              

 

Tilmelding sker på vinmus@vinfestival.dk: og husk De første 10 tilmeldte på holdene er automatisk 

optaget, derefter bliver man sat på venteliste indtil der min. er 18 personer. 

 

Til foråret er planlagt en smagning af ”Verdens bedste hvidvine”, så her handler det også om at følge med 

på hjemmesiden. 

I juni måned holdt vi en meget vellykket sommerfest, hvor vejret for en gangs skyld var med os. Der var 

stort set udsolgt, så rigtig mange medlemmer fik sig en hyggelig aften med grill og god vin. 

Bestyrelsen, august 2013. 

 


