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VinNyt nr. 212 – Februar 2019 
 
Kære vinven 
 

1. Generelt. 

1.1 Obligatorisk opdatering af medlemsprofil med fødselsår. 
 
Så nærmer vi os målet! 
Men af vores 54 medlemmer mangler vi fortsat fødselsdag på nogle stykker. 
Da vi hvert år skal indberette til kommunen, hvor mange medlemmer vi har i forskellige 
alderskategorier, skal vi bede jer tjekke og ved manglende fødselsdato tilføje denne i 
jeres medlemsprofil. Når du angiver din fødselsdato kan ingen andre end web-masteren 
se denne. Du angiver din fødselsdato under "Foreningen/Min profil". 

 
2.   Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding 
  
Onsdag d. 20. Marts 2019 kl. 19:00 – Vinquiz II, v/Lars Johannesson & Janus 
Hertz – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse 
Tilmeld senest onsdag d.13/3 – Entré: 0 kr./medlem og 275 kr./gæst. 
 
Vi gentager succesen fra tidligere år med Vinquiz afholdt af Lars Johannesson & Janus 
Hertz. 
Som første gang er temaet ”Kvalitet & Value for Money”, altså vine vi – Lars & Janus - 
kender fra tidligere og hvor vi mener at både kvaliteten også prisen (forholdsmæssigt) er 
rigtig fornuftig. Vi skal smage 8 forskellige vine. 
Reglerne for quizzen er som følger. 
Der bliver i hver runde fundet en vinder.  
Dette gøres med spørgsmål relateret til den enkelte vin, og med 50% chance for at svare 
rigtigt (Altså lidt a la ja/nej spørgsmål). 
Vi vil forsøge at tilrettelægge spørgsmålene så det gerne skulle give maksimal indlæring 
samtidig. 
Såfremt en person allerede har vundet en vin, og efterfølgende vinder sin anden runde, vil 
gaven gå til personen som blev nummer 2. 
Der vil således være en moralsk vinder og en som får en flaske. 
Med det vil der altså være 8 forskellige deltagere, der går hjem med en flaske. 
Dette bliver en vinquiz for alle! Alle vil få noget ud af det. 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp   Husk at logge ind først! 
 

2.2 Arrangementer under planlægning 
 
Torsdag d. 25. april 2019:   Det nye Spanien, v/Mette Bech, Allerød Vinhandel 
Mandag d. 20. maj 2019:   Samme vin i forskellige glas – endnu uafklaret… 
Fredag d. 14. juni 2019:   Afslutning (under planlægning) 

 
 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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3.   Eksterne arrangementer (Bringes til orientering, VVV har ikke noget med 
disse arrangementer at gøre) 
 
3.1 ”Franske Vindage” i Politikens Hus i Kbh. 
Lørdag d. 2. marts kl. 14.00-16.30 – normalpris 250 kr., VVV PRIS 150 KR. 
Lørdag d. 2. marts kl. 17.30-20.00 – normalpris 250 kr., VVV PRIS 150 KR. 
 
Hvis du vil benytte dette tilbud skal du blot gå ind på: 
https://ekstrabladet.dk/vin/Arrangementer/smag-paa-200-franske-vine/7370547 
og ved køb skrive rabatkoden: vinklub19 (før du vælger antal billetter) 
 
Begrænset antal billetter til hver session. 
 
I kan læse mere om de forskellige vinfestivaler her:  
https://ekstrabladet.dk/vin/Arrangementer/ 

 
3.2 Vinrejse 2019 til Spanien 
 
Hermed den lovede invitation til vinturen i Spanien. Der er ikke sat navn på de enkelte 
vingårde, dels for at holde spændingen og dels for at have mulighed for sidste øjebliks 

rettelser. En enkelt teaser er der dog  
Der skulle dog blive mulighed for at smage på adskillige typiske spanske druer såvel som 
mere gængse druer. 
Til gengæld tror jeg alle kan glæde sig til at overnatte i LLeida, en anden type 
overnatningssted end tidligere, og sammenlagt lidt mindre transporttid. 
Middagene skal vi have forhandlet lidt om. I Italien endte vi med et budget på 3.800- pr 
person og i alles interesse vil vi ikke øge niveauet, men se til at den samlede omkostning 
ikke bliver større, men dog gerne mindre hvis muligt. 
Vi modtager gerne bindende tilmelding i løbet af februar og vil bede om en aconto betaling pr 
person på 1.500- senest 1. marts da vi skal betale depositum til hotel m.v. 
Beløbet bedes indsat på konto 0895 0002090675 
Når vi nærmer os 1. marts vil jeg melde ud om hvor mange der har tilmeldt sig inden da og 
om der skal en slutspurt til for at nå op på de 25-30 personer det foreløbige budget er lagt 
på. 
Mh Michael  
 
Se det foreløbige program på VVV’s chat side: https://www.vinvenner.dk/chat.asp 

 
 
4.   Links 
Se også: 
”Alt om Vin”:  https://aov.dk 
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk 
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk 
 

 
Med venlig hilsen 
Janus Hertz 
Næstformand & Vinnyt redaktør 
Værløse VinVenner 
 

~ o ~ 
 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev – eller hvis du har en god ven, der 
uforpligtende vil med på mailinglisten, så send besked til VVV's webmaster Jens R. Rasmussen: 
jrr@vinvenner.dk (Unsubscribe / Afmeld – klik her!) 
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