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VinNyt nr. 226 – Juli 2020 

 

Kære vinven 
 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

1.1 Medlemskontigent for sæsonen 20/21 
 

Den nye vinsmagnings sæson 2020/2021 er som bekendt startet d. 1. juli. 

Der betyder at du skal forny dit medlemsskab for den næste sæson, for ikke at skulle betale 

gæstepris til de kommende arrangementer. 

Kontingentet er indtil videre 1050 kr. for et år, som indbetales til vor konto i Danske Bank: 

Registreringsnummer: 1551 Kontonummer: 3719391516 

 

1.2 Klippekort 
 

I VinNyt nr. 220 annoncerede vi klippekort for medlemmer, som med rabat kan bringe 

gæster med til smagninger. Klippekortet med 3 klip koster 675 kr.,  og gælder til ordinære 

smagninger. Da normal gæstepris er 300 kr. er der altså tale om en rabat på 75 kr. pr. 

smagning. - Klippekortens gyldighedsperiode følger regnskabsåret (1/7-2020 - 30/6-2021). 

Dvs. at evt. ubrugte klip efter 1/7-2021 hverken kan refunderes eller bruges i den 

efterfølgende sæson. 

 

Køb 

Man køber klip under "Min profil", hvor man også kan tjekke, hvor mange klip man har 

tilbage. Man kan kun købe 3 klip ad gangen; men da man kan gentage det uendelig mange 

gange, kan man få 3, 6, 9, 12, ... klip på sin konto. Klippene kan bruges straks efter køb. 

 

Brug 

Hvis man har klip tilbage, vil en ekstra linje dukke op under tilmelding, hvor man så kan 

vælge at tilføje et antal gæster. 

 

1.3 Smageglas 
 

Bestyrelsen har som nævnt i vinnyt 224 besluttet at prøve en ny tilgang til vinglas 

ved smagningerne. Et tiltag som er blevet endnu mere aktuelt pga. Corona 

situationen. 

 

Vi vil kraftigt opfordre til at medbringe et eksemplar – evt. 2 – af sit eget foretrukne 

vinglas til klubbens smagninger. 
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Har man glemt egne glas eller er det ikke praktisk mulig at medbringe, vil foreløbigt 

fortsat være mulighed for at låne et af klubglassene.  

 

Vi vil selvfølglig løbene evaluere dette nye tiltag og modtager også meget gerne 

feedback fra jer. 

Bliver dette en permanent ordning vil vi også forsøge at få arrangeret en ”glas 

smagning”, som også har været på tegnebrættet tidligere. 
 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Onsdag d. 19/8-2020 kl. 19:00-21:30: Tyske hvidvine, v/Ole Porsvig, Tysk 

Vinklub, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. 

Tilmeldingsfrist senest onsdag d. 11/8-2020 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 

300 kr.  
 

Vi skal rundt i det dejlige tyske landskab og smage 8 lækre vine fra flere forskellige 

tyske distrikter, både kendte druer og nogle mindre kendte. De tyske vine har fået 

en renæssance, og på hvidvinssiden er det specielt den tyske Riesling driver værket, 

mens Grauburgunder (Pinot Gris) og Sauvignon Blanc også har markeret sig i 

kampen.  

Til at guide os igennem smagningen har vi inviteret Tysk Vin Klub v/Ole Porsvig, som 

kommer med: 

1. Deutschherrenhof Grauburgunder, Mosel   

2. Krebs Sauvignon Blanc, Pfalz   

3. Franken Scheurebe, Franken   

4. Alter Frankischer Sats, Franken   

5. Krebs Riesling, Pfalz   

6. Deutschherrenhof Alte Rebe Riesling, Mosel   

7. Allendorf Riesling GG, Rheingau  

8. Hex Gewürztraminer Spätlese, Baden   

 

Alle vinene er tørre på nær den sidste Gewürztraminer. 
 

Som ved sidste smagning før sommerferien, vil vi sikre ekstra plads og afstand ved bordene. 

Vi indskærper også at man kun må møde op hvis man er fuldstændig symptomfri! 

Der vil være håndsprit til obligatorisk afspritning af hænder, inden man går ind i lokalet. 

Medbring evt. gerne selv din egen håndsprit. 

 

HUSK at vi gerne ser, at man medbringer egne smageglas og pga Corona evt. også service til 

eget brug.  Har man ikke mulighed for dette, vil det dog fortsat være muligt at låne noget af 

VVV. 
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2.2 Arrangementer under planlægning 
Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for 

ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæson 2020/2021:  

19/8-2020:   Tysk hvidvinsmagning 

21/9-2020:  Vin ferieminder, v/Lars & Thomas (bestyrelsen) 

5/10-2020:  Frankrig vs. den nye verden, v/Lars Møller, The Wine Company 

12/11-2020:  Piemonte vinbonde (forbehold for datoændring) 

7/12-2020:  (Under planlægning) 

13/1-2021:  (Under planlægning) 

9/2-2021:  (Under planlægning) 

9/3-2021:  (Under planlægning) 

6/4-2021:  (Under planlægning) 

6/5-2021:  (Under planlægning) 

11/6-2021:   Afslutningsmiddag (m/egne betaling) (Under planlægning) 

 

 

3.   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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