Tunsberg Whiskylaug er 35 glade guttær fra Tønsberg og omegn. Lauget ble høytidelig
stiftet 12. juni 2009.
Formålet med Tunsberg Whiskylaug er, utover godt kameratskap, å bidra til økt kunnskap om
og interesse for det store mangfoldet alle verdens whisky utgjør – en kulturforståelse som
bidrar som kulturbærerer både her hjemme og ute, samt styrker medlemmenes forhold til
denne edle drikk.
Tunsberg Whiskylaug er en lukket og
ideell forening. Medlemmene er godt
voksne, har god vandel og godt
omdømme. Nye kandidater anbefales
av medlemmene og godkjennes på
årsmøtet. Et medlem kan ekskluderes
fra Tunsberg Whiskylaug av laugets
styre på bakgrunn av upassende
opptreden i tilknytning til lagets
aktiviteter:
 Ankomme synlig beruset til
møter
 Promillekjøring i forbindelse
med laugsaktiviteter
 Manglende oppmøte til Tunsberg Whiskylaugs møter over tid

Tunsberg Whiskylaug baserer sin
økonomi på en årskontingent som
fastsettes av årsmøtet og som forvaltes av
styret gjennom styrets nestformann, som
også er styrets kasserer. Laugets
arrangementer har en ikke-kommersiell
profil.
Lauget gjennomfører i tillegg til
årsmøtet, i 2010 gjennomført i ”skotsk”
vær på Bollærne, to laugsmøter årlig.

Tema er naturlig nok spennende og
spesiell whisky: både foredrag,
utprøving og diskusjoner om lukt,
smak og farge. Campbeltown og
Springbank har vært et tema på
lauksmøtet. Blended whisky et annet
interessant tema.

Årets høydepunkt er laugs-studieturen – naturlig nok utenlands siden det er whisky som er
tema. Laugets første tur ble tatt av askeskyene over Nord-Europa. Nytt forsøk i november
2010 ble en svært vellykket rundtur i det skotske høylandet: fra Aberdeen, via Rothes til
Edinburgh. Flere lærerike destilleribesøk (blant andre Glenfarclas, Edradour, Dalwhinnie og
Aberlour), et spennende besøk hos en Independent bottler i hovedstaden og selvsagt en kveld i
ærverdige The Scotch Malt Whisky Society.

Produksjonen studeres nøye.

Man blir godt ivaretatt på skotske destillerier.
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Noen kjøper flasker ingen har maken.

Kvaliteten på selve destillatet har stor betydning for
sluttresultatet.

Lagringen er avgjørende.
Omsorgsfullt vertskap i Rothes.

