
Thisted Frø v/John Holst sponserer Hole in one-whisky. 

  

John har udvalgt 4 forskellige og meget spændende mærker til vore par-3 huller. Hvis du er så 
dygtig at vinde én af disse, forventes det at du deler ud af herlighederne til tilstedeværende i og 
omkring klubhuset. 

Hul N4 

 

Hul N8                     

 

Sideløbende med dette honorerer hullets sponsor, Østvildsund Gl. Færgekro, forsat en middag for 
2 for hole in one! 

John er virkelig kender af whisky og 
har rejst Skotland tynd mange gange 
for at finde spændende destillerier. 

Forretningen Thorstedvej 88 har 
egnens største udvalg af whisky. 

 

Cú Dhub Verdens eneste sorte whisky. Er produceret af MAC Y, 
baseret på en single malt fra Badenoch området (Speyside Distillery). Navnet 
er gæ-lisk og betyder „Sort Hund“ - opkaldt efter et folke eventyr om 
„Heksen fra Laggan“. Den historie og mere information kan læses på 
www.cudhub.com. Denne whisky er skabt til at tiltrække nye whisky 
drikkere, og især det feminine publikum. Smagen er af karamel (deraf 
farven), nødder, rosiner og er sød. En whisky med et sort hjerte og med 
masse af bid i. Mange smagsnoter på hjemmesiden. Cú Dhub single malt 
black whisky 

Old Pulteney 12 år I fiskeribyen Wick aller nordligst i 
Skotland ligger dette lille destilleri ud mod Nordsøen. En rigtig „hav 
whisky“ som i mange år slet ikke kunne findes. 
Farve: Rødgylden med en svag lyserød tone.Næse: mellem til høj intensitet, 
mellem til høj kompleksitet. Meget tør og lukket aroma. Strejf af strand 
(sand og tang).                                                                                                                    
Smag: tør og ”benet”. Mellemfyldig og blød.                                                                         
Eftersmag: tør bitter kort afrunding. Ren og nem at drikke.                        
Old Pulteney 12 år vinder guld og Best In Class ved International Wine & 
Spirit Competition 2006 
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Sideløbende med dette honorerer hullets sponsor, Golfshoppen v/Brian Harkær,  fortsat et 
gavekort på kr. 1.000 for hole in one! 

Hul S9 

 

 

 

 

Ligesom lystfiskeren der må forbi fiskeforretningen på vej hjem, bliver du måske også nødt til at 
besøge Thisted Frø.  Det er i sig selv en oplevelse!! 

Tak til John for det fine sponsorat. 

Bestyrelsen 2017 

Thy Whisky Thy Whisky no. 6 Kræn Kræmmer er fremstillet på den 
gamle nordiske bygsort Imperial, dyrket i 2013, lige midt i Nationalpark Thy’s 
smukke natur. Byggen er maltet på Mälzerei Steinbach, mæsket på Thisted 
Bryghus, destilleret på Nordisk Brænderi og lagt til lagring på to ombyggede 
ex-sherryfade i whiskylageret på den økologiske gård Gyrup i Thy. 

Whiskyen er et møde mellem den gamle glemte kornsort og to forskellige 
sherry-fade. Det ene ex-PX, det andet ex-Oloroso. Resultatet er en dyb 
ravgylden single malt, med en kompleks duft hvor noter af chokolade, tørret 
frugt, malt og korn møder friske noter af bær. Whiskyen har en lang og 
varmende eftersmag, hvor sherryfadene tydelig bidrager med både vinøsitet og 
sødme. 

Ben Nevis 10 år.Vandt guldmeldalje 1999, 2000 og 2001. Er en 
fantastisk malt, i al beskedenhed. Smag og label oser af stolthed – solid kvalitet 
fra vestkysten. „Ved du ikke hvad det er du dufter til, vil du tro det handler om en 
15 eller 16 årig malt – med den dybe egeduft. Smagen er ligedan. Fadene anvendt 
til denne malt må have været af højeste kvalitet, idet malten er modnet på fineste 
vis – eller også har klimaet i Fort William bare indrettet sig fantastisk. Uanset 
hvad så er der en vidunderlig balance i denne malt, som jeg vil vende tilbage til 
igen og igen!“ Jim Murray, on-site-tasting Fort William.                                
Næse: Massiv malt, malt sødme, let sherry, våd træ, markant honning, 
alkoholstyrken giver en krydret fornemmelse i næsen.                                                                         
Smag:Malt-honning sødme, powerfuld alkohol styrke som Ben Nevis altid har. 
Krydderier og syrlighed giver en varm fornemmelse i munden.                                                          
Eftersmag:Lang eftersmag, kraftig stadigvæk af krydderier, peber og fad. 

Masser af kraft og intensitet. En klassisk Higland whisky, som du kan varme dig 
på når vejret tillader det.Ben Nevis – Highland destilleri fra 1825. Destilleriet 
ligger for foden af Storbritanniens højeste bjerg (1344 meter) af samme navn.  


