
 
 

Program for jubilæumssæson 2019-2020  
 
 

Arrangementer 
UBN, Asylgade 3, 5000 Odense C 

Tidspunkt 
 

Memory Lane 
Vi kigger tilbage på nogle af de store oplevelser, vi har haft gennem de seneste 30 år og 
mindes nogle smagninger & begivenheder, som har været med til at definere den høje 

standard, klubben har opnået i dag. En historisk aften med store vine. 
  

Onsdag 25.9.2019  
kl. 19.00 

Besøg af Confraria do Vinho do Porto m/ dinner  
Som tidligere annonceret får vi et ærefuldt besøg af Confraria do Vinho do Porto. Det sker  
i anledning af klubbens 30-års jubilæum. Om eftermiddagen er der ceremonielle handlinger 
efterfulgt af et festfyrværkeri af en middag. Det er en ’once in a Lifetime’ mulighed for at 

se Confraria i fuldt ornat og opleve den højtidelighed, der finder sted i juni hvert år i Porto. 
 

Fredag 1.11.2019 
 

30 Years Old Tawny m/ julequiz  
Årets julesmagning har i anledning af vores 30-års jubilæum fokus på Tawny af samme 

alder. Vi skal smage 7 ’gamle’ huse op mod 7 ’yngre’ huses tolkninger af, hvordan de ser en 
30-års Tawny. Og så er klubbens egen netop tappede 30-års jubilæumsvin naturligvis én af 

flaskerne. Vi runder julesmagningen af med den traditionelle julequiz. 
 

Tirsdag 26.11.2019 
kl. 19.00 

Vintage 1970 
I et jubilæumsår skal vi selvfølgelig også smage en jubilæumsårgang. Denne aften bliver 

der mulighed for et stort og bredt tilbageblik på en stribe 50 år gamle Vintage. Et 
spændende spørgsmål er, om denne klassiske årgang er på toppen nu eller har den toppet? 

 

Torsdag 16.1.2020 
kl. 19.00 

Winemakers Dinner 2020 m/ Poças & Pedro Poças Pintão. 
Det er lykkedes os at få marketingdirektør Pedro Poças Pintão til at holde en Poças 

smagning i klubben. Poças er et hus, som vi ofte har smagt i al fald enkelte vine fra, men 
ikke har haft stor fokus på. Pedro har besøgt portvinsmesserne på Sjælland gennem de 

seneste år, så nu vi ser frem til, at han også besøger Odense. 

Fredag 7.2.2020 
kl. 16.00 (smagning)  

&  
kl. 19 (dinner) 

 
Sted endnu ikke konfirmeret 

Colheita Triathlon  
Traditionen med klubbens Triathlon har over årene været f.eks. 3 store huse i 4 store 

årgange. Denne gang er tanken at smage 4 store årgange fra 3 forskellige huse op imod 
hinanden. Vi vurderer stil og kvalitet semi-blindt.  

 

Torsdag 19.3.2020 
kl. 19.00 

 

Generalforsamling & Vintage 2016 - 2017 
Efter årets generalforsamling skal vi se nærmere på de nye årgange Vintage 2016 & 2017. 
Vi fortsætter hermed traditionen med at smage de unge årgange efter generalforsamlingen. 

Der vil være en flot række af Vintage fra både 2016 & 2017 på programmet. 
 

Mandag 4.5.2020 
kl. 18.00 

 

 


