
Provning udda exceptionell whisky   
                                     Föreningens 85:e provning 
                                  
I slutet av varje år så kollar vi lite extra noga på vilka ”finwhiskyn” som finns kvar i 

klubbens lager, dvs dessa exklusiva flaskor som vi antingen endast köpt några enstaka 

av eller skaffat då pris eller tillgänglighet varit extra gynnsamt. Så nu har vi rotat runt i 

lagret och funnit en samling buteljer som stolt kan radas upp sida vid sida på en 

provning och låta sig väl smakas av. Här finns kvalitetsmalt från både Skottland och Japan. 

Glengoyne, Hanyu och Karuizawa är alla tre single cask buteljeringar som inte kan köpas 

på öppna markanden och detta blir därför ett unikt tillfälle att prova dessa tillsammans. 

Vidare så har vi mycket ovanliga Lochside, en single blend dvs malt och grain whisky från 

samma destilleri i samma flaska så att säga. Sen har vi för första gången i SMAD en 

whisky från stängda destilleriet Tamnavulin samt en vällagrad sherrybomb från 

Glenfarclas.    

 

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.  

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 
 

Provningen leds av styrelsen.    

Whisky vi ska prova är: 

 

Glengoyne 1997/2008                          55,4% 

Hanyu        1988/2008                             55% 

Karuizawa 1994/2006   12yo                  61%      
Tamnavulin                     12yo                  40%   

Glenfarclas                      25yo                 43% 
Lochside    1964/2006   42yo                  50%                                          

Highland Park  18yo (referens whisky)  43% 

                                  

Tid & plats: fredagen den 31/10 kl.18.00 Scandic Borlänge 

 

Efter provningen serveras: Halstrad biff med chipotlekryddad färskost och 

potatisgratäng, kaffe och kaka.  

 

Pris medlem:          Provning 220:- Provning och mat 350:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 295:- Provning och mat 425:- (exkl. dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:            180:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-10-27. 

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

 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

Höstens återstående program, boka in detta datum.    

29/11 Vertikalprovning The Macallan 18yo  
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