
ÅRSMÖTE 

Föreningens 57:e provning 

2006 års första provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till 

årsmötet välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2006-01-18. Adressen är 

SMAD att; Rolf Lindström, Plankstigen 9, 784 77 Borlänge. Tag chansen den som önskar 

framföra något till föreningens fortsatta utveckling. Mötet är öppet för alla medlemmar 

och för den som önskar så går det givetvis att endast delta på årsmötet kostnadsfritt.  

Kom ihåg att betala årsavgiften. 

 

                               Provning ”Väldigt gammalt och lite nytt”  

 

I denna provning finns några rariteter som samlare drömmer om att kunna ha i sin ägo. 

SMAD Borlänge korkar stolt upp flaskorna och serverar medlemmarna dessa exklusiva 

whiskyn till provning. Det senaste från Laphroaig, en gammal stänkare från 

mytomspunna nerlagda Brora, första Hazelburn som få andra redan har provat, gammal 

Bruichladdich och Glen Ord 40 YO den äldsta hittills på en standardprovning.   

 

Anmälan för medlem till provningen sker genom inbetalning till föreningens giro och gäst 
anmäls till Per Eriksson på adressen per@smad.se alternativt per tfn 0243-136 53 eller 

070-454 59 36. Besked om plats för gäst erhållits kommer att meddelas tidigast två 

dagar efter sista betalningsdatum 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 avgiften inte att betalas tillbaka. Provningen begränsas till 70 st 

deltagare med anmälningsprincip först till kvarn. 
  

Provningen leds av whiskyentusiasten och Laphroaig QC experten 

Janne Groth från Diageo 

De whiskyn vi provar är: 

 

Laphroaig Quarter Cask (QC) 

Hazelburn (Absolut första utgåvan av Springbanks trippeldestillerade whisky) 

Bruichladdich 20 YO (Första utgåvan från de nya ägarna) 

Brora 22 YO  

Glen Ord 40 YO  

Highland Park 12 YO (vår referens whisky) 

 

Tid & plats lördagen den 28/1 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge 

Efter provningen serveras: 

Varmrätt: Smörstekt kungsflundra-filét med två såser och klyftad bakpotatis, kaffe. 

 

Pris medlem:          Provning 200:- Provning och mat 300:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 250:- Provning och mat 350:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            150:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2006-01-14. 

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

 

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in dessa datum. OBS!!! Ändrat program.   

25/2 Special provning 

1/4 Bowmore provning med årets Skotte  

13/5 Superspecial provning 

 

 


