
                      Specialprovning Sex Höjdare    

                                           Föreningens 74:e provning 
 
Nu har det blivit dags för en specialprovning vilket betyder att ribban ligger på lite högre höjd 

än jämfört med en ”vanlig” standard provning. Så ser man SMAD´s whiskylager som ett 

startfält med tävlande, så är whiskyn i denna provning ena riktiga högoddsare och rariteter 

som garanterat ger rejält med valuta för slantarna. Det är alltså frågan om några vällagrade 

gamla läckerbitar som nu äntligen väcks från sin mörka dvala och får ta plats på 

provningsbrickan framför de lyckliga deltagande medlemmarna. Och några whiskyn som få 

svenskar provat!    

   

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 070-4545 

936. 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 

omgående efter besked om att plats erhållits. För provande som uteblir och inte avanmälts 

kommer avgiften inte att betalas tillbaka. 

 

Provningen begränsas till 46st deltagare med anmälningsprincipen först till kvarn. 

Registrerad betalningsdag hos Plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Denna provning kommer att ledas av Per Eriksson         

De whiskyn vi provar är: 
 

Ayrshire     31yo 1975 47,7% (Signatory) 

Brora         24yo 1982 43%    (Gordon & MacPhail) 

Craigduff    32yo 1973 49%    (Signatory) 

Glenisla      28yo 1977 48%    (Signatory) 

Highland Park  25yo        50,7% (OB) 

Linlithgow  30yo 1973 59,6% (OB) 

Highland Park  18yo          43%    (OB, Referenswhisky) 

  

 

Tid & plats lördagen den 17/11 kl.16.00 Domnarvsgården Borlänge 

Efter provningen serveras: Örtmarinerad fläskfilé med bakad potatis, bacon och bearnaisesås, 

kaffe och kaka 
 

Pris medlem:          Provning 295:- Provning och mat 495:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 370:- Provning och mat 570:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            200:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2007-11-06. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Höstens återstående program, boka in detta datum.  
1/12 Provning stängda destillerier 
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