
Ölprovning á La Lind    
                                     Föreningens 91:a provning 
 
Vårens sista provning som kommer att handla om förtjusande öl, drycken som kommer 

vara en självklar del i många personers sommaraktiviteter med grill och mysiga 

middagar på altaner och i div trädgårdspartyn. Här finns ett antal superba öl som är 

tillverkade här och var i världen, allt från Nynäshamns Ångbryggeri i Sverige ända till ett 

rätt avlägset bryggeri borta i Kanada.  

Denna provning var nära att inte bli av alls då vi drabbades av avhopp på plan A och 

senare även plan B. Lyckligtvis så förbarmade sig vår medlem Lars Lind över vår prekära 

situation och han ställer nu upp och tar t.o.m. några vällagrade öl ur sin privata källare 

med i denna fantastiska ölprovning…. Det ni !!! Det är på grund av allt detta strul som 

inbjudan kommer så sent. Men äntligen.. Välkommen att lyssna och lära av en kunnig 

erfaren ölsamlare. 

 

Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson, 

per@smad.se Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats. Provande 

som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften.  Provningen är begränsad till 71 

deltagare. 

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Provningen leds av Lars Lind   

   Golden Draak   10,5% 

  Timmermans Peach                 5,0%    

 
Tid & plats: Lördagen 30/5 Scandic  

Borlänge kl. 16.00 

 

Efter provningen serveras: 

Lammfilé med vitlöksslungad färskpotatis och timjanssky.   

 

Pris medlem provning:   150:- 

Pris meldlem provning och mat: 345:- 

Pris gäst provning:   225:- 

Pris gäst provning och mat:  420:- 

Pris endast mat:   195:- 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-05-25. 

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

 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

 
 

 

Öl vi ska prova är: 

 

    

     

Belhaven Wee Heavy 6,5%    

Nils Oskar Barley Wine 9,5%    

Chimay Grand Reserve  9,0%    

Duchesse de Bourgogne 9,0%    

Smörpundet Porter 6,0%    

La Fin du Monde 9,0%    

Norge O Imperial stout  9,0%    
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