Ardbeg – en ikon bland destillerier
Föreningens 83:e provning
Från ett läge för drygt 10 år sedan med ett akut hot om nedläggning, så har Ardbeg rest sig som
en fågel Fenix ur askan och har idag fått kultstatus bland världens whiskydrickare – och inte minst
i Sverige. Ett destilleri som är älskat och välkänt av många av medlemmarna och därför inte
behöver någon närmare presentation. Under flera år har styrelsen därför försökt få Ardbegs
destillerichef att komma till Borlänge och SMAD för att genomföra en provning. Äntligen har vi

lyckats! Destillerichefen Michael Heads förlänger en Sverigevistelse med ett dygn för att
besöka SMAD och för första gången leda en provning hos en svensk whiskyklubb! Dessutom
kommer det att bli Sverigepremiär för två nya Ardbeg, nämligen den ”nya” Ten och Blasda.
Blasda är en orökt Ardbeg av Kildaltontyp. En provningsupplevelse som inte får missas!
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 0704545936. 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.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. Provningen är
maximerad till 100 deltagare. Principen först till kvarn gäller.
Whisky vi provar under ledning av

Michael Heads:

Ardbeg ”gamla” Ten
Ardbeg ”nya” Ten
Ardbeg Airigh Nam Beist 1990
Ardbeg Lord of the Isles (L6)
Ardbeg 1974/2005, cask 2741
Ardbeg Blasda
Ardbeg, en överraskning

46%
46%
46%
46%
51,9%
??

Tid & plats: onsdagen den 17/9 kl. 19.00 Scandic Hotell Borlänge
Före provningen, kl. 18.00, serveras Scandics utsökta Pyttipanna. Kaffe och kaka efter maten.
Pris medlem:
Pris icke medlem:

Provning 190:Provning 265:-

Provning och mat 315:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 390:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-09-08.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Höstens återstående program, boka in dessa datum.

19/9
2/10
11/10
31/10
29/11

Whisky convention
Nyhetsprovning
Feis isle provning
Provning udda exceptionell whisky
Vertikalprovning The Macallan 18yo

