
SMAD och SWF buteljeringar 

                                         Föreningens 109:e provning 
  
Då var det äntligen dags för en favorit i repris, nämligen en provning innehållandes 

SMADs egna buteljeringar samt buteljer från Svenska Whiskyförbundet (SWF). Flera av 

dessa flaskor har fått fina vitsord, nämnas kan också en ovanlig japanare i dessa 

sammanhang. Det är nämligen mycket svårt att komma över whisky för egen buteljering 

från Japanska destillerier, och detta är förövrigt den första buteljeringen av en japansk 

whisky från SWF. Vi tar med en Cardhu också, som hittills ”stått ensam på SMADs 

lagerhylla”. Vi tycker att den kvalar in bland de övriga. Naturligtvis tar vi med vår 

referens också, Highland Park 18. Så till er som köpt någon av dessa buteljeringar men 

som ännu inte har öppnat dessa. Missa inte denna chans till en mycket intressant 

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 Anders Norström   
  
Whisky vi ska prova är: 
  

    Glas  Egen rank Provn. rank 

Glendronach PX SWF 1995/2010 46%       
Hakushu SWF 1992 59%       
Tomatin SWF 1983/2010 54,5%       
Laphroaig SMAD 1998/2010 58,3%       
Longmorn SMAD 1996/2010 58,4%       
Highland Park 18Yo    43%       
Cardhu Special Cask    40%       
  
Tid & plats: Fredagen den 18/3 kl. 19.00 Scandic Hotell Borlänge.  
  
Före provningen, kl.18.00, serveras Scandics utsökta Pyttipanna. Kaffe och 

kaka.                                                                                                                      
  
Pris medlem: Provning 190:- provning & mat 260:-  (exkl.dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 265:- provning & mat 390:-  (exkl.dryck till maten) 
      
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2011-03-11. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  
  
Välkomna önskar styrelsen. 
  
Vårens återstående program, boka in dessa datum.                                                     
11-04-14       Introprovning 4    
11-04-16       Nikka sortimentsprovning 
11-05-07       GlenDronach single cask bottlings  
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