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Randers Vinlaugh kunne for nylig markere 25 års jubilæum, hvilket gør det til et af Danmarks ældste vinlaug. I princippet kan alle blive medlem af Randers Vinlaugh, men medlemskabet skal godtages af bestyrelsen. "Det 
skyldes, at vi gerne vil have, at man bliver medlem, fordi man har en interesse for vin. Vi er ikke et drikkeselskab, siger formanden Leif Bundgaard (nummer to fra højre), der her skåler for jubilæet med den øvrige bestyrel-
se. Privatfoto

Et af Danmarks ældste vinlaug er randrusiansk
I løbet af de 25 år, 
Randers Vinlaugh 
har eksisteret, har 
medlemmerne 
smagt på godt 
2000 forskellige 
vine, og flere er på 
vej i foråret.

Frank Pedersen
frank@amtsavisen.dk

RANDERS: Randers Vinlaugh
kunne for nylig fejre 25 års ju-
bilæum, hvilket ifølge for-
manden, Leif Bundgaard, gør
lauget til et af Danmarks æld-
ste vinlaug.

kan alle blive medlem af Ran-
ders Vinlaugh, men medlem-
skabet skal godtages af besty-
relsen.
- Det skyldes, at vi gerne vil

have, at man bliver medlem,
fordi man har en interesse for
vin. Vi er ikke et drikkesel-
skab, siger Leif Bundgaard og
ler.

Laug har smagt på 2000 
forskellige vine
Leif Bundgaard har været
medlem af Randers Vinlaugh
i 24 ½ år, og hans bud på, at
vinlauget stadig eksistere i
bedste velgående, er, at det
ligger vægt på, at der skal væ-
re et seriøst indhold i de godt
otte arrangementer det for
nuværende afholder årligt.
- Desuden har vi et godt

fællesskab, selv om der har

været en del udskiftning i de
25 år, vi har eksisteret. Der er
folk, der er døde, mens andre
er flyttet fra byen, for selv om
der er mulighed for at spytte
ud i en spand, er det jo ret
praktisk at bo i byen, da man
ikke kan køre hjem efter en
aften med prøvesmagning, si-
ger han.
Leif Bundgaard anslår, at

der i løbet af de 25 år har væ-
ret afholdt omkring 200 prø-
vesmagninger, hvor der er
blevet smagt på cirka 2000
forskellige vine. Desuden har
lauget arrangeret 10 vinrejser
til blandt andet Spanien,
Tyskland, Frankrig, Italien,
USA og Sydafrika.

Vil gerne have flere 
medlemmer
Der er altid et tema for Ran-
ders Vinlaughs prøvesmag-
ninger. Det kan eksempelvis
være vine fra et område, en
enkelt producent eller vine
lavet på den samme drue, da
vin ændre karakter alt efter,
hvor druen er dyrket.
Selv om der er et pænt an-

tal medlemmer af Randers
Vinlaugh, ser bestyrelsen ger-
ne at flere kom til.
- Vi skal gerne være om-

kring 40 deltagere til en
smagning for at kunne lokke
de gode foredragsholdere og
vinfirmaer til, så det vil være
dejligt, hvis vi kunne blive lidt
flere medlemmer, siger Leif
Bundgaard.

Vin giver en ekstra 
dimension til rejsen
Leif Bundgaards egen ind-
gang til vinens verden bun-
der i, at han godt kan lide at
tage på rejser i Europa, og på
disse rejser kan han godt lide
at tale med de lokale vinbøn-
der.
- Desuden ligger langt de

smagningerne.
- Derimod er der i årendes

løb blevet et væsentligt stør-
re udbud i vine. For eksempel
er Danmark jo ikke et udpræ-
get vinproducerende land, al-
ligevel har vi fået et fantastisk
udbud af danske vine - og og-
så til fornuftige priser, siger
Leif Bundgaard, der tilføjer, at
selv om der efterhånden er et
godt udbud af danske vine, er
det langt fra altid, at kvalite-
ten følger med.
- Men selv om der i Dan-

mark kun laves ganske lidt
ordentligt og drikkevenligt
vin, er det attraktivt alligevel,
fortsætter han og tilføjer, at
den vin, der smages i Randers
Vinlaugh, ikke er i kategorien
supermarkedsvin.
- Al vin behøver ikke være

dyr, men det er altid vine af
en lidt højere kvalitet, der er
på programmet, når vi sma-
ger. En af fordelene ved at væ-
re mange til en smagning er
nemlig, at vi af og til kan til-
lade os at have en rigtig dyr
flaske med, da der er flere til
at betale den, siger Leif Bund-
gaard.

Planlægger forårets 
prøvesmagninger
Leif Bundgaard vil ikke afslø-
re detaljer for forårets prøve-
smagninger, men fortæller
dog, at man blandt andet skal
omkring vine fra Ahr i Tysk-
land, rundt i Piemonte, Ribe-
ra del Duero samt Beaujolais.
Har man lyst til at blive

medlem af Randers Vinlaugh,
kan man skrive til et af besty-
relsesmedlemmerne, der kan
findes på laugets hjemmeside
www.randersvinlaugh.dk. Et
årligt medlemskab koster 400
kroner, dertil kommer beta-
lingen for de prøvesmagnin-
ger, man ønsker at deltage i.

fleste vinområder i naturs-
kønne områder som for ek-
sempel Alsace, hvor jeg har
været omkring 75 gange. Det
er et område med gode mu-
ligheder for at gå rundt mel-
lem landsbyerne og på sådan
en god heldags-gåtur, kan
man jo passende tage et par
vinsmagninger undervejs, si-
ger han med et smil.
Leif Bundgaard tilføjer, at

mens han smager på vinen,
får han ofte en god snak med
de lokale, der udover at for-
tælle om den lokale vin også
gerne fortæller om egnens
kultur samt hvordan skoler,
pensionering og lignende fo-
regår i det pågældende land.
- Det giver en god ekstra di-

mension til en rejse, siger
han.

Formandens favoritvin
Leif Bundgaards personlige
vinsmagsløg har ændret sig i
årenes løb. I øjeblikket går de
helst i retning af europæisk
vin og navnlig tørre tyske
hvidvine.
Er det rødvin, der kommer

i glasset, foretrækker han en
let fransk vin lavet på pinot
noire druen eller den tysk va-
riant spätburgunder.
- Mange, der ikke har druk-

ket så meget vin, som jeg har,
kan godt lide at få en rigtig
kraftig vin. Jeg synes derimod,
at det er en fordel, hvis man
kan lave en let og elegant vin
og måske oveni købet spare
lidt på alkoholprocenten,
selv om det er svært, siger
han.

Kun ganske lidt dansk vin 
er drikkevenlig
I løbet af de 25 år, Randers
Vinlaugh har holdt prøves-
magninger, har der ikke væ-
ret den store ændring i det,
der bliver lagt vægt på ved

Randers Vinlaugh blev i sin
tid stiftet af flok vinglade ini-
tiativtagere i 1996 på et mø-
de på Restaurant Skovbak-
ken. I dag har det omkring 50
medlemmer, som alders-
mæssigt spænder fra sidst i
30’erne til omkring 80 år, der
alle har det tilfælles, at de ger-
ne vil lære om vin samt ikke
mindst hygge sig med at drik-
ke god vin sammen med lige-
sindede.
- Et medlemskab gælder

for to og hovedparten af
medlemmerne er mænd, der
tager tager konen til prøves-
magnings-arrangementerne.
Vi har da også kvindelige
medlemmer, hvis mand er
gået bort og så har hun fort-
sat medlemskabet, fortæller
Leif Bundgaard.
Han tilføjer, at i princippet

{Østergrave 4, 4. sal 8900 Randers C
Tlf. 8712 2000 { annoncer@amtsavisen.dk

Kærlig hilsen
BEMÆRK: Ønsker du at indrykke en kærlig hilsen,

kan dette kun ske ved indsendelse af mail.
Påfør navn, adresse og mailadresse til regningen.
Pris 150.- Har du ikke en mailadr. bliver der pålagt

et ekstra gebyr på 75.-
Indleveringsfrist: 3 dage før indrykning.

Der må ikke inviteres til arrangementer, morgensang osv.


