
 
 

Program for sæson 2020-21  
 
 

Arrangementer 
UBN, Asylgade 3, 5000 Odense C 

Tidspunkt 
 

Back to Back & GF 
Vi afholder vores udskudte generalforsamling her i september. Denne aften stiller vi 

efterfølgende skarpt på nyere årgange og vil i en ’back to back’ smagning sammenligne 
Vintage 2016 og 2017. Hvor er kvaliteten og potentialet mon størst? 

 

Tirsdag 15.9.2020 
GF kl. 18.00 

& 
Smagning kl. 19.00 

Vintage 1980 & 2000  
To årgange i jubilæumsudgaver - henholdsvis 20 og 40 år gamle. Vi vil præsentere en række 
Vintage fra forskellige huse i de to årgange, for blandt andet at vurdere modningen og den 

mulige videre udvikling. 
 

Onsdag 21.10.2020 
Kl. 19.00 

 

Huset Bulas kommer på besøg 
Årets julesmagning bliver i år med besøg fra huset Bulas. Vi gødede allerede jorden for 

dette visit under vores seneste tur til Porto og Douro, hvor vi faktisk mødtes med Bulas to 
gange. Som det ser ud nu, vil vi få besøg af både Isabel & Joana, der er henholdsvis 

salgsdirektør og winemaker i huset, som laver en stribe flotte Tawnies, der nok skal passe 
ind i julesmagningen, der også i år er med den udfordrende ’Christmas Quiz’. 

 

Torsdag 26.11.2020 
kl. 19.00 

Vintage 1991 
Den første smagning i 2021 bliver med en stribe Vintage fra 1991; altså vine, der vil være 

30 år gamle. Årgangen kom 6 år efter den fine Vintage 1985 og officielt blev den deklareret 
i pænt mange huse, nemlig 41. Vi har 3 gange tidligere haft Vintage 1991 på programmet, 

nemlig i 1994, 2005 & 2011. 
 

Torsdag 21.1.2021 
kl. 19.00 

Winemakers Dinner 2021 m/ Churchill & Johnny Graham 
Huset Churchill vil være omdrejningspunkt ved årets Winemakers Dinner. Det er et hus, 
som vi desværre kun har haft på programmet i begrænset omfang gennem årene, og kun én 

gang tidligere har Churchill haft aftenen for sig selv, nemlig tilbage i 1997.  
Klubben får besøg af grundlæggeren Johnny Graham og hans hustru Caroline, der bærer 

efternavnet Churchill. Da der allerede eksisterede ét portvinshus, der bærer navnet 
Graham, var Churchill det oplagte navn til huset funderet i 1981. 

 

Fredag 26.2.2021 
kl. 16.00 (smagning)  

&  
kl. 19 (dinner) 

 
Sted endnu ikke konfirmeret 

Generalforsamling & LBV 
Efter årets generalforsamling skal vi se nærmere på én af de største årgange i de senere år 
indenfor både Vintage og LBV, nemlig 2011. Da vi allerede tidligere i årets program har 

fortsat traditionen med at smage de unge årgange efter generalforsamlingen, sætter vi 
denne gang en flot stribe LBV 2011 på smageskemaet.  

 

Mandag 12.4.2021 
GF kl. 18.00 

& 
Smagning kl. 19.00 

 


