
Provning Tomatin med Stephen Bremner & Douglas Campbell    
                                     Föreningens 93:e provning 

 
Mitt under pågående whiskymässa i Limburg så möts två styrelsemedlemmar från SMAD 

med var sitt glas whisky i näven, man har ju visserligen alltid ett glas whisky i näven i 

Limburg men detta var lite speciellt. Den ene flinade nästan ända från öra till öra när han 

erbjöd den andre att prova whiskyn i sitt glas och efter provsmak så stod nu två 

styrelsemedlemmar och flinade brett mellan öronen. På deras tungor dansade där och då 

en helt fantastisk whiskyupplevelse av stora mått. ”Gissa vad det där är för en Whisky 

då?”  Klart att jag inte kunde gissa rätt och sannerligen förvånades jag av att det var just 

Tomatin, ett destilleri man knappt hört eller sett någonting från överhuvudtaget.  Men nu 

jäklar fanns det mycket bra buteljeringar och vi beslutade raskt att köpa några av 

guldkornen som fanns på mässan och genomföra den mest högklassiga Tomatin-

provning som Sverige skådat! Kvällen till ära så kommer Distillery manger Douglas 

Campbell och Sales manger Stephen Bremner från Tomatin till SMAD Borlänge.    

  

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.   

Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

Provningen begränsas till 70 st deltagare, men visar det sig att intresset är 

betydligt större än så köps fler flaskor in och max antal provande blir då 105 st.  
 

Provningen leds av Stephen Bremner och Douglas Campbell. 

Tid & plats: Onsdagen 23/9 Scandic Borlänge kl. 19.00 
OBS! Före provningen kl.18.00 serveras: 

Scandic´s klassiska välsmakande pyttipanna, kaffe och kaka.   

 

Pris medlem:  Provning  275:- Provning och mat 395:- (exkl. dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning  350:- Provning och mat 470:- (exkl. dryck till maten) 

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2009-09-15. 

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

 

Välkomna önskar styrelsen.  

Höstens återstående program, boka in dessa datum. 

09-09-18 Whisky Convention    

09-10-10 Amrut med Ashok Chokalingam från Indien  

09-11-07 Provning 30yo whisky 

09-12-04 Bruichladdich med Jim McEwan  
 

 

 

 

 

De whisky vi ska prova är: 

 

 Flaska Egen 

Rank 

Provn. 

Rank 

Tomatin  18yo    43%    

Tomatin Antiquary 21yo     43%    

Tomatin 25yo    43%    

Tomatin 30yo 49,3%    

Tomatin 40yo  42,9%    

Tomatin Single Cask 1976  32yo 47,2%    
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