
Öppet hus provning   

Föreningens 49:e provning 
 
Vid denna Öppet hus provning kommer ett helt nytt koncept att testas. Vi har öppet för 

insläpp kl. 17.30 – 19.00. Vid ankomst kommer den whisky som ingår i 

anmälningsavgiften att erhållas. Matkupong erhålles också vid ankomst.  

 

Därefter kan var och en köpa whisky i baren till priser från 40-100 kr/2 cl. Det kommer 

att finnas 20-talet olika cask strength whiskyn tillgängliga med olika ålder och från alla 

regioner i Skottland; och även något smakprov från Japan. Var och en provar så många 

eller så få som han eller hon önskar.  

 

Vi kommer att sitta vid småbord för att försöka skapa lite grann av bar-/pubmiljö. Och 

förhoppningsvis också mer kontakter och diskussioner med andra provande.  

 

När hungern kommer smygande, så är det bara ta med sig sin matkupong och gå och 

hämta maten (senast kl. 21.00) samt inmundiga densamma. 

 

För att ha tillgång ett brett sortiment av högklassig whisky så genomförs provningen i 

samarbete med Scotch Malt Whisky Society (SMWS) och Angela Forsgren D´Orazio. 

Angela kommer att ”mingla runt” i lokalen, varför det finns möjligheter att få en närmare 

pratstund med henne. Angela är en av de stora whiskypersonligheterna i Sverige. Många 

träffade henne förra året i samband med vår superspecial Ardbeg och Laphroaig.  
 

Då vi inte har någon restriktion betr. deltagarantal vid denna provning, så kan gäst 

anmälas på samma sätt som medlem. Var tydlig i att ange namnet på ev. gäst! 
  
Tid & Plats: Fredag den 4:e mars Domnarvsgården  Borlänge. Öppet för  
insläpp kl. 17.30 - 19.00. Vi stänger för aftonen kl. 22.30.  
  

Att äta serveras pubmat (typ köttbit).  
 

Pris: inträde, 2cl whisky, mat och 1 öl     200 kr (ev. gäst 250 kr) 
Övrig whisky betalas på plats i baren.    
 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2005-02-24. 

Postgiro nr 70464-3 / SMAD. Ange för vilken betalningen gäller.  
 
 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

Vårens återstående program, boka in dessa datum 

05-04-21 PNA provning med Folke Andersson 

05-05-21 Super special provning Mortlach/Strathisla  

 
 
 

 

 
  



CASK NAMN ÅLDER ABV % PRIS 2 
CL 

36.22 BENRINNES 13 58,3% 50 

10.55 BUNNAHABHAIN 19 51,7% 70 

53.74   CAOL ILA 13 57,9% 60 

53.83 CAOL ILA 11 61,4% 60 

38.9 CAPERDONICH 20 56,5% 70 

26.32   CLYNELISH 20 57,0% 70 

37.20 CRAGGANMORE 30 47,2% 100 

45.9 DALLAS DHU 27 50,0% 90 

57.11 GLEN MHOR 20 62,7% 90 

62.10 GLENLOCHY 23 56,8% 70 

30.42 GLENROTHES 13 56,8% 50 

20.22   INVERLEVEN 24 55,5% 80 

11.25 TOMATIN 13 60,2% 60 

76.33 MORTLACH 13 58,6% 60 

74.6 NORTH PORT 23 59,7% 90 

25.29 ROSEBANK 10 60,5% 40 

103.12 ROYAL LOCHNAGAR 30 53.3 % 100 

28.4 TULLIBARDINE 10 56,2% 40 

119.1 YAMAZAKI 22 50,9% 80 

          

          

 

Dessa whiskyn kommer att finnas. 

Det kommer fler sorter men de är ännu inte klara. Vi kommer att publicera den 

kompletta listan på vår hemsida så snart den är klar. 


