
ÅRSMÖTE 

Föreningens 97:e provning 

2010 års första provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till årsmötet 
välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2010-01-20. Skickas till ordförande Anders 
Norström, anders@smad.se 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.  

 

                                    Vertikalprovning Ardbeg  
Nu är det dags igen! 2008 gästades SMAD av Ardbegs destillerichef Michael Heads, men det har 

sedan dess kommit fler nya whisky från Ardbeg. Styrelsen tycker det passar alldeles utmärkt med 
Ardbegtema igen vid årsmötesprovningen. När det gäller det kultförklarade destilleriet Ardbeg, så 
är det känt av de flesta medlemmar och behöver ingen närmare presentation. När det gäller 
whisky så blir det en blandning av nya buteljeringar och ett par som idag endast finns att köpa på 
samlarmarknaden. Vi hoppas också att kunna erbjuda en, i bästa fall två, whisky ytterligare som i 
så fall kommer att vara kvällens hemliga gäst(-er). 

      
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 begränsas till max 105 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot 
räknas som anmälningsdag. 

 
Under ledning av Anders Norström provas följande whisky:  Egen Provning 
 Glas nr ranking ranking 
Ardbeg Ten 46% _______________________ 
Ardbeg Uigeadail 54,2% _______________________ 
Ardbeg Supernova 58,9% _______________________ 
Ardbeg Corryvreckan 57,1% _______________________ 

Ardbeg 17yo 40% _______________________ 
Ardbeg Still Young 1998/2006 56,2 _______________________ 
 
 
 

Tid & plats: Årsmöte lördagen den 30/1 kl.16.00 på Scandic.  

 
Efter provningen serveras: 
Förrätt:     Stor salladsbuffé med kallskuret. 
Varmrätt:  Buffé innehållande helstekt fläskfilé med pepparsås och potatisgratäng samt helstekt 

laxfilé med Skagensås. 
Kaffe   
 

Pris medlem:          Provning 190:- Provning och mat 340:- (exkl. dryck till maten) 
Pris icke medlem:   Provning 265:- Provning och mat 415:- (exkl. dryck till maten) 
Pris enbart matgäst:            200:- 
  
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2010-01-18. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  
 

Välkomna önskar styrelsen. 
 

Vårens program, boka in dessa datum.    
7/2   Hanyu med Ichiro Akuto 
20/3 SWF buteljeringar 
17/4 Provning 100 – Islay med alla nio destillerier 

22/5 Blindprovning whisky  
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