
                              Provning Gordon & MacPhail 

                                    Med Michael Urquhart   

                                  Föreningens 105:e provning 
 
Gordon & MacPhail bildades redan 1895 och är därmed den näst äldsta oberoende 

buteljeraren i Skottland. Redan från starten så var inriktningen att satsa på single malt 

whisky. Alltså 70-80 år innan destillerier började marknadsföra sin maltwhisky. G&M är 

den idag ledande oberoende buteljeraren och har i sina lager över 14.000 fat. Hälften i 

sitt lager i Elgin och hälften hos resp. destilleri. Dessutom har man ca 5.000 fat från 

Benromach i lager. Finns inte heller någon, varken destilleri eller buteljerare, som har så 

mycket gammal whisky i lager. G&M ägt av familjen Urquhart var också den första 

oberoende buteljeraren som köpte ett destilleri, dvs Benromach som inhandlades år 

1993. Detta är andra gången vi har besök från G&M och nu är det ”chefen” som kommer, 

2007 var det ju Neil Urquhart som gästade Borlänge och höll en bra provning (och åkte 

slalom utför backarna vid Romme Alpin). Denna gång har vi höjt ribban rejält vad gäller 

ålder och kvalitét på whiskyn som ska provas, så missa inte denna chans att delta på en 

unik provning.          

         

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 planeras för 70 deltagare, men är intresset betydligt större så kan vi öka till 

90 deltagare (och komplettera med någon mer whisky). Registrerad betalningsdag 

hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

 

Provningen leds av Michael Urquhart, Provningen är på engelska   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid & plats: Onsdagen den 3/11 kl.18.00 Domnarvsgården Borlänge.   

 

Pris medlem:             Provning 350:-    

Pris icke medlem:      Provning 510:-    

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2010-10-22. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 
Höstens program, boka in dessa datum.    

10-11-17  Nyhetsprovning med diskussionskväll 

10-11-25  Introprovning del 2/4  

10-12-04  Gammalt och nytt med Johan Hofvander                   

Whisky vi ska prova är: 
 

 Glas Egen 
Rank 

Provn. 
Rank 

Craigallachie 1970 52.8%    

Glen Mhor     1966 45%    

Glen Grant    1955 40%    
Longmorn     1964  51.9%    
Strathisla      30yo  43%    
Strathisla      40yo     43%    
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