
            Provning Highland Park 

                    The greatest all-rounder in the world of malt whisky 
                                        Föreningens 64:e provning 
 
Efter många ”om och men” så är det nu äntligen verklighet att Highland Park´s Global 

Brand Ambassador Gerry Tosh kommer till SMAD. Att få denne Gerry som provningsledare 

till en whiskyklubb är nästan omöjligt, men vi har nu lyckats få en plats i hans otroligt 

fullbokade kalender (det tog oss nästan på dagen ett år att fixa till detta). Highland Park har 

länge präglats av en viss konservatism och det är först på senare år som sortimentet börjat 

utökas med fantastiska äldre årgångar samt exklusiva single cask buteljeringar. SMAD har, 

kvällen till ära, skaffat fram flera av de senaste utgåvorna som släppts från Skottlands 

nordligaste destilleri Highland Park, som fortfarande tillverkar sin whisky nästan uteslutande 

på ett rent hantverksmässigt tillvägagångssätt.     

 

Provningen kommer att ledas av Gerry Tosh, som är en av de i whiskybranschen mest 

underhållande personer som överhuvudtaget finns. Missa för guds skull inte detta gyllene 

tillfälle till en fantastisk provningskväll. 

OBS! Provningen kommer att ske på Stationsgatan 1.   

 

Våra systerklubbar Avesta och Hedemora är inbjudna att deltaga i arrangemanget.  

 

Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en service 

kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se . 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 plusgiro 

senast en vecka före provning. För provande som uteblir och inte avanmälts kommer avgiften 

inte att betalas tillbaka.  

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

De whiskyn vi under ledning av Gerry provar är: 

 

Highland Park   12 YO 

Highland Park   18 YO 

Highland Park   15 YO single cask 1602 Bottled for Sweden  

Highland Park   15 YO single cask 6537 Bottled for Sweden 

Highland Park   25 YO   

Highland Park   30 YO  

 

OBS!!! Ny plats och tid torsdagen den 16/11 kl.18.00 S1 Borlänge.  

OBS!!!  Provningen startar kl. 19.00  

Före provningen serveras: 

Helstekt fläskhare, ugnsrostad potatis med dijon- och örtstuvade brytbönor Kaffe och kaka 
 

Pris medlem:          Provning 150:- Provning och mat 250:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 225:- Provning och mat 350:- (exkl. dryck till maten) 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2006-10-30. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Höstens återstående program, boka in detta datum.  

Superspecial provning 9/12 
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