
ÅRSMÖTE 

Föreningens 87:e provning 

2009 års första provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till årsmötet 
välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2009-01-20. 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 bidra 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.  

 

                                    Provning SWF whisky + nyheter  
De fem tidigaste buteljeringarna från Svenska whiskyförbundet (SWF) skall äntligen öppnas och 
jämföras mot varandra. Många medlemmar här säkerligen redan tidigare provat någon/några av 
dessa buteljeringar, men här finns chansen att göra en ordentlig jämförande provning. Lever 

buteljeringarna upp till dom förväntningar som man bör ha på whisky i den prisnivån? I stället för 
referenswhisky har vi tagit med två exklusiva och spännande nyheter! Vi får även chansen att för 
första gången prova superrökiga Octomore (131 ppm-varianten) från Bruichladdich samt den 
äldsta och mest lovordade buteljeringen hittills från Mackmyra.      
      

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 105 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas 
som anmälningsdag. 
 
Under ledning av Bernt Sjödin provas följande whisky:  Provn. Egen 
 Glas nr ranking ranking 

Ardmore 15 yo/1992 46% SWF buteljering 2007 _______________________ 
Clynelish 14yo/1989 43,6% SWF buteljering 2004 _______________________ 
Laphroaig  7yo/1999 46% SWF buteljering 2006 _______________________ 
Linkwood 14yo/1991   46% SWF buteljering 2005 _______________________ 
Pulteney 16yo/1989 46% SWF buteljering 2005 _______________________ 
Mackmyra Special 01   51,6% OB _______________________ 

Octomore 5yo               63,5% OB  _______________________ 

 
Tid & plats: Årsmöte lördagen den 31/1 kl.16.00 Domnarvsgården. OBS plats! 
Efter provningen serveras: Den Skotska nationalrätten Haggis ackompanjerad av en ordentlig dram 
Lagavulin 16yo, kaffe & kaka   
 
Pris medlem:          Provning 150:- Provning och mat 325:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem:   Provning 225:- Provning och mat 400:- (exkl. dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:            175:- 
  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-01-18. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  
 
Välkomna önskar styrelsen. 

 
Vårens återstående program, boka in dessa datum.    
6/3 Frank McHardy & Springbank 

Mars/april Provningstema inte beslutat ännu 
9/5 George S. Grant & Glenfarclas superspecial 
30/5 Ölprovning  
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