
       Gordon & MacPhail/Symposion 

          Årets skotte Neil Urquarth  

                                        Föreningens 67:e provning 
 
Gordon & MacPhail som har funnits sen 1895 är idag det största oberoende buteljerings 

företaget i Skottland och sedan 1993 även ägare till Benromach Destillery. Gordon & MacPhail 

har en fatpolicy som innebär att de lagrar all whisky på sina egna fat. Det vill säga, de köper 

inga färdigtappade fat från destillerierna. I sitt lager har G&M runt 14 000 fat och de innehåller 

inte vilket skräp som helst utan här snackar vi om ett av värdens förnämsta whiskylager. 

Symposion är importör av G&M´s whisky i Sverige och dess ägare Thomas Kuttanen (mannen 

och myten bakom succén The Grand Bark) har hjälpt till att göra denna provning möjlig i lilla 

Borlänge. Det är Symposion i samarbete med Gordon & MacPhail som sponsrar stipendiet till 

utmärkelsen ”Årets whiskypersonlighet” i Sverige.  

 

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 alternativt per 
tfn 0243-136 53. Gäst anmäls till Per Eriksson på adressen per @smad.se alternativt per tfn 

0243-136 53. 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. Den stora prisskillnaden mellan medlem och gäst beror på att 

priset för medlemmarna är sponsrat av föreningen denna gång. Provningen begränsas till 

70st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn. 

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

 

De whiskyn vi provar är: 
 

Benromach Traditional    

Glen Scotia 1991 

Glenlossie 1961 

Highland Park 1970 Rare Old Malt 

Macallan 1973 Speymalt 

Rosebank 1990  

 

Tid & plats måndagen den 26/2 kl.18.00 Scandic Hotel Borlänge  

Före provningen serveras Färsbiff med lök, bearnaisesås och stekt potatis, Kaffe kaka 
 

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

Pris icke medlem:   Provning 300:- Provning och mat 400:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            125:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-02-12. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in dessa datum.  

17/3 Fatets inverkan på whiskyn 

14/4 Diageowhisky med Janne Groth 

12/5 Vårat 10års jubileum!!!!! 

25/5 Aflodal´s Malt whisky VM  
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