
                  SPECIALPROVNING        

       Diageo-whisky med Janne Groth    

                  Föreningens 69:e provning 

 
Nästan alltid när vi köper in whisky till klubbens lager så finns mycket tanke bakom och 

ett planerat tema på framtida provning som flaskorna är ämnade till. Ibland finns det 

tillfälligtvis whisky som är mycket bra och är tillverkade av de absolut bästa 

destillerierna, sådana buteljer som bara inte går att låta bli att köpa när tillfället finns. Vi 

har vi fått ihop en bunt sådana här superutgåvor som tillsammans inte har mera 

gemensamt än att bara vara tokbra whisky som släpps ut på marknaden i begränsade 

antal. Alla de whiskyn vi bjuder ut till denna specialprovning går under Diageo`s flagg 

vilket också ger oss möjligheten att än en gång få den eminente whiskyentusiasten Janne 

Groth som provningsledare till SMAD Borlänge. Alla som tidigare deltagit på en provning 

ledd av Janne vet att detta är att räkna med som en höjdarkväll.   

 

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 snarast efter besked om plats. För provande som uteblir 

och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka. 

Provningen begränsas till 70st deltagare med anmälningsprincipen först till 

kvarn. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

          Provningen kommer att ledas av whiskyentusiasten Janne Groth  

De whiskyn vi provar är: 
 

Brora 30 YO 

Convalmore 28 YO 1977 

Inchgower 27 YO 1976 

Talisker 25 YO  

Talisker 30 YO  

Lagavulin 30 YO  

 

Tid & plats lördagen den 14/4 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge  

Efter provningen serveras: Toast skagen och fläskfilé på huset vis med potatisgratäng 

 

Pris medlem:          Provning 350:- Provning och mat 495:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 425:- Provning och mat 570:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            195:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-04-04. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in dessa datum.  

12/5 Vårat 10års jubileum!!!!! 

25/5 Aflodal´s Maltwhisky VM  
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