
              Provning The Whisky Fair & Festival salut 

Med whisky från whiskymässan i Limburg   

                                          Föreningens 72:a provning 
 
The Whisky Fair är mässan som årligen går av stapeln i Tyskland och måste nog ses som en av 

de bästa whiskymässorna i världen. Medlemmar från SMAD har deltagit vid de två senaste 

mässorna i Limburg och alla kan bekräfta att det är en av årets absoluta höjdpunkter. Mässan 

är mycket seriös och helt makalöst välorganiserad så alla vi whiskynördar kan trivas som fiskar 

i bästa vatten…..livets vatten måntro. Arrangören har varje år ordnat ett flertal toppklass 

whisky som är buteljerade enbart för mässan och dessa whiskyn finns både till provsmak och 

försäljning i helbutelj vid mässan. Ganska omgående stod det klart för oss att det här är 

frågan om mycket bra och i vissa fall även svårfångad exklusiv whisky. Ett beslut att hålla en 

provning med dessa Whisky Fair buteljeringar i SMAD´s regi lät inte vänta på sig.  

 

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. 

Provningen begränsas till 70st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn. 

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Provningen kommer att ledas av dem som deltagit vid The Whisky Fair. 

De whiskyn vi provar är: 
 

Glen Scotia 1999/2006 52,7% Bourbon fat 

Talimburg (Talisker) 1986/2006 43,8% Bourbon fat 

Tomatin 1977/2007 48,6% Bourbon fat 

Bunnahabhain 1977/2007 53% Bourbon fat 

Glenglassaugh 1965/2006 46,7% fino sherry fat  

Highland Park 18YO (referens whisky) 

  

Tid & plats lördagen den 1/9 kl.16.00 Domnarvsgården Borlänge 

Obs! Att vi efter middagen har bästa parkett plats till Festival salut fyrverkeriet        

Efter provningen serveras till förrätt Löjromstoast och till varmrätt Hjortraks med höstsvamp 

västerbottenpaj och timjanspotatis, Kaffe och kaka 
 

Pris medlem:          Provning 200:- Provning och mat 400:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 275:- Provning och mat 475:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            250:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-08-20. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Höstens återstående program, boka in dessa datum.  

21/9 Beer & whiskyfestival  

6/10 Douglas Laing Provning 

10/11 Provning lagerrensning alt 16-17/11 Whiskymässa i Borlänge  

1/12 Provning stängda destillerier   
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