
                                            ÅRSMÖTE 

                                         Föreningens 107:e provning 

2011 års första provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till 

årsmötet välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2011-01-10. Adressen är 

SMAD, Att; Anders Norström, Nävgatan 7, 784 40 Borlänge. 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. 

 

                                            Provning ö-whisky             

En provning med Skottlands ö-destillerier utom Islay, ett djärvt drag kunde det tyckas 

men vi lyckades faktiskt få ihop väldigt bra whisky från vart och ett av destillerierna. 

Men… senare så kunde vi bara inte hålla oss till den ursprungliga planen helt utan Islay, 

en ”laffe” lyckades komma med även den på årets första 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 

begränsas till 105st deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas 

som anmälningsdag. 

 

Provningen leds av Per Eriksson   

 
Whisky vi ska prova är: 

 
  Glas  Egen rank Provn. rank 

Arran 11yo Single Cask 57,7%    
Isle of Jura 16yo 40%    
Laphroaig 25yo 51%    

Ledaig 15yo 1972 43%    
Scapa 16yo 40%    
Talisker 30yo 2008 49,5%    
Highland Park 18yo 43%    
 

Tid & plats: Lördagen den 29/1 kl.16.00 Domnarvsgården Borlänge.   

Efter provningen serveras: Stekt ankbröst med svartrötter, mandelpotatispuré samt 

apelsinsky, Kaffe och kaka. 

 

Pris medlem: Provning 270:- provning & mat 420:- 

Pris icke medlem: Provning 345:- provning & mat 495:- 

Pris endast matgäst: 195:-  

  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2011-01-20. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 
Vårens program, boka in dessa datum.    
11-02-26 Whisky & mat med Janne Groth.  
11-? Introprovning 3 

11-03-18    SMAD och SWF buteljeringar                                                   
11-? Introprovning 4    
11-04-16    Nikka sortimentsprovning 
11-05-07   GlenDronach single cask bottlings  
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