
ÅRSMÖTE 

Föreningens 76:e provning 

2008 års första provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till årsmötet 
välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2008-01-17. Adressen är SMAD, Att; Rolf 
Lindström, Plankstigen 9, 784 77 Borlänge. Du som har synpunkter på föreningens verksamhet, 
tag chansen, för fram din åsikt och bidrag till föreningens fortsatta utveckling. Mötet är öppet för 
alla medlemmar och för den som önskar så går det givetvis att endast delta på årsmötet 
kostnadsfritt.  

 

                                     Mackmyra Preludium provning  

 
Mackmyra, Sveriges första tillverkare av single malt whisky, har fått flera tunga utmärkelser för sin 

whisky. Den anses vara bland det bästa som tillverkats utanför Skottland. Sex olika buteljeringar 
har släppts i denna Preludium-serie som idag har nått ett marknadsvärde på upp mot 10.000:- En 
Mackmyra provning är normalt väldigt dyr att deltaga i om man nu inte gör som vi gjort och köa, 
med ungefär 12.000 andra, utanför systembolagen, i ur och skur, i flera timmar vid varje 
lansering. SMAD erbjuder alltså till ett formidabelt vrakpris en komplett Mackmyra Preludium-
provning.      
 
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. 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 max 100 st deltagare  
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
                                           Provningen leds av styrelsen  

De whiskyn vi provar är: 
 
Mackmyra Preludium 01   55,6% 
Mackmyra Preludium 02   54,2% 
Mackmyra Preludium 03   52,2% 
Mackmyra Preludium 04   53,3% 
Mackmyra Preludium 05   48,4% 

Mackmyra Preludium 06   50,5% 
XXX                                     40%  (ung referens whisky)          
Higland Park 18                 43%  (gammal referens whisky) 
 
Tid & plats: Årsmöte lördagen den 2/2 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge 
Efter provningen serveras: Sotad cajunbiff med whiskysås samt klyftpotatis, kaffe och kaka.  
 

Pris medlem:          Provning 190:- Provning och mat 340:- (exkl. dryck till maten) 
Pris icke medlem:   Provning 265:- Provning och mat 415:- (exkl. dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:            195:- 
  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-01-18. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  

 
Välkomna önskar styrelsen. 
 
Vårens återstående program, boka in dessa datum.    
23/2 Islay specialprovning 

10/3 Duncan Taylor  
19/4 SWF buteljeringar 

10/5 Black Bowmore (prel, datum) 
17/5 alt, 24/5 Ölprovning Oppigårds 
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