
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO: 14. Juni 2013   

VÆRT: Søren Kaiholm 

DELTAGERE:  Niels, Carsten T., Brian V, Jesper, Jacob, Søren, Brian R. 
Afbud:         Carsten J.T. 
MENU:  Hjemmebragt mad fra Stenløseslagteren bestående af Laks, 

oksemørbrad med røsti og andet samt æblekage til dessert.  
 Hertil blev der til forretten serveret en tør hvidvin ”Torre del 
Falasco” og til hovedretten Valpolicella rødvin fra samme hus. Til 
Desserten havde Søren i Irma indkøbt en god let drikkelig 
portvin 10 års Tawny Chancellor 

  
  

 FORLØB: Alle mand ankom til tiden og der blev serveret en    
  Tjekkisk Budweiser på terrassen i dejligt solskin. 

 Formand Søren lagde godt ud denne aften. Idet han ikke kunne 
huske hvor mange vi er i klubben, og ej heller hvem der havde 
meldt afbud, så der var pænt dækket op til 9 mand , selv om vi 
kun blev 8. Dernæst gav han wedudvalget ros, for så derefter ris, 
da Carsten J. torp ikke var at finde på adresse listen. Under stor 
tumult blev hjemmesiden fundet frem – og sørme om ikke alt var 
som det skulle være …..  

 tsk, tsk formand. 
 Middagen kom godt i gang, og om end det smagte udmærket, så 

var det noget kedeligt – dette skal dog ses i lyset af, at maden 
havde stået i varmekasser i måske nok for mange timer. Vi blev 
dog alle mætte, og der blev skålet lystigt på kryds og tværs. De 
formelle skåle var der dog ikke så mange af. Ljunsgtrøm og 
Rasmussen havde begge udstået deres prøvetid, og Trangeled 
havde vundet udbud i Rudersdal kommune. 

  
 Der blev endvidere talt om flytning af samlingen – Dels i forhold 

til at Brian V – stik mod forventning og egen holdning spurgte om 
næste samling kunne flyttes en uge. Samtidig er Carsten J. Torp 



 

 

vist kommet i klemme på datoerne i form af nyt job? Næste 
samling af fredag d. 6 sept, men med ønske om at flytte til d. 13 
sept.? Denne samling afholdes af bestyrelsen. 

  
 Herefter gik vi i gang med smagningen, og da denne var overstået, 

måtte de gamle i klubben have en lektion af de unge (Jacob, 
Ljungstrøm og jeg selv – Brian R.) i det traditionsrige kuglespil… 
tak for kampen drenge – og en i alt god aften ☺ 

 
 COGNAC: Vi fik en ”T.sjang” som er en blandingscognac af 20  

 forskellige grande og Petite champagne cognacer, hvor den 
yngste er 40 år. Det blev dog hurtigt konkluderet at de 20 
forskellige slags, må ha’ været overskud fra andre produktioner, 
som ikke blev anset for værdig til at lave cognac af ☺ Blandingen 
var ikke nogen succes. Karakteren blev alene hold oppe at 
Ljungstrøm, som havde en dårlig dag, og faktisk syntes at den 
smagte godt! 
Bedre blev det ikke af, ”T.sjang”, slet ikke var navnet med 
derimod ”Vallein tercinier Hors d’age” 

Karakteren var 2,8 = 3 før pris og 2,7 =3 efter pris. Prisen var 
749 

 
 
 

 CIGAR :  Cigaren var straks en anden oplevelse.  
  Nørding Rubosto. Den danske cigarmager havde gjort et godt 

arbejde og lavet en smagsfyldt cigar, som selv Sølle syntes var 
OK ☺ om end den jo smagte af cigar. Godt rullet, godt træk og 
flot mørkt dæksblad, hvis fermentering havde gjort godt. 

Karakteren var 4,1 = 4 før pris og 4,1 =4 efter pris. Prisen var 
85. Her skal det kommenteres at sjælden havde vi været så tæt 
på alle mand. Der blev vurderet fra 70 – 85,- 

 
     

 

 


