
Favorit i repris – Springbank Limited Edition 
 

1 september 2001 genomförde SMAD sin första superprovning – Springbank Limited Edition 

eller Springbank Millenium Collection som den också kallas. Det var inte bara första 

superprovningen utan också första gången som vi gästades av en skotte som provningsledare, 

nämligen dåvarande försäljningschefen Euan Mitchell. Euan lämnade Springbank för flera år 

sedan och är idag VD för Arran Distillery. 

 

Nu är det dags för den tionde superprovningen och den första reprisen! 28 augusti 2010 

genomför vi en ny provning (1,5 cl/whisky) av den kompletta serien, d.v.s. 

 Springbank 25Y, 46% 

 Springbank 30Y, 46% 

 Springbank 35Y, 46% 

 Springbank 40Y, 40,1% 

 Springbank 45Y, 40,1% 

 Springbank 50Y, 40,5% 

Naturligtvis kommer även den här provningen att ledas av en representant från Springbank. 

Peter Currie som är marknads- och försäljningschef kommer till Borlänge för att lotsa oss 

genom dessa rariteter. 

 

Flera destillerier hade speciella Millenniumbuteljeringar. Den här serien var Springbanks 

bidrag. De sex buteljeringarna lanserades vid olika tillfällen från hösten 1998 (25Y) till våren 

2001 (50Y). Upplagan för de yngsta årgångarna var 2500 flaskor och för de äldsta 580 

flaskor vilket betyder att det fanns max. 580 kompletta serier. Butikspriset på en komplett 

serie ligger på ca 70.000 kr. På auktion kan det vara möjligt att få tag på en komplett serie 

för 50.000-60.000 kr.  

 

Vill du vara med i den unika Springbankprovningen 28 augusti 2010?  Kostnaden är 1000 

kr/person. Anmäl dig i så fall snarast  till Per Eriksson på per@smad.se alt. 0243-136 53 

eller 070-454 59 36. Principen först till kvarn gäller. Deltagarantalet är begränsat till max. 

45 personer. Endast deltagande på plats eftersom inga miniatyrer från provningen kommer 

att erbjudas. 

 

Betalning kommer att delas upp på två tillfällen. En första betalning på 500 kr under oktober 

2009 och resterande 500 kr i mars 2010. 

 

 

 

Borlänge 2009-08-23 

Styrelsen SMAD 
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