
”Skottlands whiskyregioner”  

Föreningens 44:e provning 
 
Till styrelsens stora glädje är medlemstillströmningen fortsatt god till vår förening. Detta 

innebär att de nya medlemmarna inte getts tillfälle att deltaga i en provning där de olika 

regionernas olika karaktär kommer fram. Med höstens första provning vill vi erbjuda 

denna möjlighet, men för att provningen också skall vara intressant för ”gamla” 

medlemmar så har vi valt ut ett par ”rara” maltar, den whisky som skapade årets bråk 

inom den skotska whiskyindustrin 2003 samt ett par whisky från destillerier som inte 

tidigare provats. 

Anmälan sker genom inbetalning av provningskostnad till vårt pg, och eventuell gäst 

anmäls till Rolf Lindström, tel 0243-223416 eller 070- 696 0790. Besked om gäst 

kommer med lämnas via telefon tidigast två dagar efter senaste betalningsdag som 

gäller för medlem. Betalning för gäst skall ske till föreningens postgiro senast en vecka 

före provning. För gäst som uteblir och inte avanmälts kommer inte avgiften att betalas 

tillbaka.                   

 

De Whisky vi provar är: 

Brora 21 YO/1977, Rare Malts 

Cardhu 12 YO 

Rosebank 20 YO/1979, Rare Malts 

Caol Ila 18 YO 

Royal Lochnagar 12 YO 

Referens: Highland Park 12 YO   

 

Tid & Plats: Lördagen den 4 september , klockan 16.00, Scandic Hotel Borlänge 

 

Efter provningen dukas det fram en buffé med Medelhavstema. Det kommer att 

finnas två varmrätter att välja emellan. Till buffén dricker vi 1 starköl eller 1 

glas vin och avslutar med kaffe och kaka.  

 

Pris medlem: Provning 150:- Provning & mat 320:-  

Pris icke medlem: Provning 200:- Provning & mat 370:- 

Pris enbart matgäst: 195:-                       

 

För de som ännu ej fått föreningens  skopa med logga kommer denna att finnas 

tillgänglig vid provningen. 

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 040823. 
Postgiro nr 70464-3 / SMAD. Ange för vilken betalningen gäller.  

 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

Höstens program, boka in dessa datum 

2004-09-24 Whisky Convention 

2004-10-04 Årets internationella gäst, Colum Egan, Bushmills Master 

Distiller Irland 

2004-11-06  Specialprovning, Lagavulinvertikal 

2004-12-04  Ordinarie provning, The Macallan 


