Anmälan till 2006 års superprovning
Old Islay Malts
Det är redan nu dags att anmäla sig till 2006 års superprovning. Som tema har
vi denna gång valt ”Old Islay Malts”, d.v.s. gammal Islaywhisky. En stänkare till
provning som innefattar bland det bästa av de godaste Islaywhiskyn som nu går
att få tag på. Tidigare provningar har klart och tydligt visat att Islaywhisky är
något som medlemmarna gillar allra mest. Vi kommer att prova
originalbuteljeringar från 7 alt. 8 av de totalt 8 Islaydestillerierna.
När vi har börjat kolla vad det finns för gammal Islaywhisky på marknaden, så
kan vi konstatera, att det är något som det finns mindre och mindre av. Inom en
snar framtid tror vi därför, med den information vi fått, att en dylik provning inte
är möjlig att genomföra till en rimlig kostnad. Den här provningen blir därför en
unik möjlighet som inte kommer tillbaka.
Vilka whiskyn som kommer att ingå vet vi inte mer än delvis ännu. Klara hittills
är:
 Bowmore 30Y
 Bruichladdich Legacy-2 37Y/1965
 Bunnahabhain 40Y/1963
 Lagavulin 25Y
 Ardbeg 1972
Vi räknar med att det finns intresse för i varje fall 2 flaskor (60-70 deltagare).
Med det tema som valts, så kan intresset vara ännu större. Vi har därför gjort en
tidsbegränsad reservation på även en tredje flaska. Vi behöver dock minst 90
deltagare för att fullfölja det köpet. Därför vill vi ha Din anmälan redan nu.
Är Du intresserad, anmäl Dig då snarast till Per Eriksson, i första hand via mail
per@smad.se och i andra hand via telefon 0243/13653. Senaste anmälningsdatum
är 29 mars, 2005.
Vad kostar då det här kalaset? Liksom tidigare superprovningar så räknar vi
också den här gången med att klara det för ca 700 kr/deltagare. En första
inbetalning på 400 kr skall ske under juni 2005.
Provningen kommer att genomföras någon gång under första halvåret 2006.
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