
Feis Ile – Islay festivalbuteljeringar 2008   

Föreningens 84:e provning 

 
Sista veckan i maj månad är det fest på Islay och alla destillerierna har var sin ”Open Day” under 
en veckas tid och nästan alla säljer buteljeringar gjorda enbart för denna festival. Många svenskar 
vallfärdar till denna utomordentliga tillställning på Islay och de flesta gör som vi nu gjort och har 
köpt dessa unika festivalbuteljeringar. Men det som skiljer oss i SMAD från övriga samlare är att vi 
öppnar våra flaskor och bjuder ut dessa mycket exklusiva droppar till provning.        

Anders Norström och ett antal till resenärer från SMAD som var på plats under festivalveckan 
kommer att berätta sin historia från denna fantastiska resa med långa dagar, sena kvällar och 
möten med destilleriernas kända legender samt övriga underbara personligheter på ön Islay.    
 
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. 
   
Provningen leds av festivalbesökare 2008: 

  

Bowmore feis Ile 2008 8yo            57,4 % 

Bruichladdich X4+1                        65,4 % 

Bunnahabhain feis Ile 21yo           46,7 % 

Lagavulin feis Ile 2008 15yo         52,9 % 

Laphroaig Cáirdeas   55 %   

Ardbeg Renaissance                        55,9% 

Lagavulin 16yo  (referenswhisky)     43%    

                                                                
Tid & plats: lördagen den 11/10 kl. 16.00 Scandic Hotell Borlänge 

 
Efter provningen serveras Grillad lammfilé provencal med råstekt potatis. Kaffe och kaka efter 
maten. 

 
Pris medlem:          Provning 225:- Provning och mat 365:- (exkl. dryck till maten) 
Pris icke medlem:   Provning 300:- Provning och mat 440:- (exkl. dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 185:-  
  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-09-30. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  

 
Välkomna önskar styrelsen. 
 
Höstens återstående program, boka in dessa datum.    

31/10 Provning udda exceptionell whisky 

29/11 Vertikalprovning The Macallan 18yo  
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