
Årsmöte 

Föreningens 118:e provning 

2012 års andra provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till årsmötet 
välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2012-02-15. Skickas till ordförande Anders 
Norström, anders@smad.se Du som har synpunkter på föreningens verksamhet, tag chansen, för 
fram din åsikt och bidrag 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 Islay Resenärer 
Under 2010 tillsattes en resekommitté inom SMAD vars uppgift var att anordna whiskyresor. Så i 
september 2011 begav sig sexton glada whiskyfantaster till Islay i Skottland. Där besöktes alla 
destillerier utom Caol Ila, som var stängt p.g.a. renovering. Medlemmarna gjorde också en 
avstickare till den närbelägna ön Jura. Vi kommer här att få prova ett urval av whiskyn från alla de 

destillerier som deltagarna besökte. Och medan vi provar whisky, så kommer resenärerna att 
berätta om sina upplevelser, planeringen inför resan, transporter, boenden m.m. Så till sist ni som 
funderat på att besöka Skottland kom och visa ert intresse och se till att resekommittén har något 
att jobba med. 

 
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 Medlemmar från Islayresan 

 
Whisky vi ska prova är: 

 
  Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Lagavulin  Islay Jazz Festival 55,4 %    

Ardbeg Alligator 51,2 %    

Laphroaig Triple Wood 48,0 %    

Bowmore Laimrig Sherry Cask 15yo 54,4 %    

Kilchoman 100% Islay 50,0 %    

Bruichladdich Port Charlotte PC8 60,5 %    

Bunnahabhain Toiteach 46,0 %    

Isle of Jura Boutique Barrels Sherry Cask 1993  54,0 %    

 

Tid & plats: Lördagen den 25/2 kl.16.00 Scandic Hotell.  

Efter provningen serveras: Toast skagen, helstekt fläskytterfilé med rosmarinsås och         

                                           Ugnsrostade rotfrukter. Kaffe och kaka. 

                                                                                                                     

Pris medlem: Provning 220:- Provning och mat 400:-  (exkl.dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 295:- Provning och mat 515:-  (exkl.dryck till maten) 

Pris enbart matgäst:                                          220:- 
 

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2012-02-20. 

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

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in dessa datum. 
12-03-02 Whiskykväll för tjejer-Whisky och mat med Janne Groth 
12-03-17 Robin Tucek-Blackadder  
12-04-21 SMAD 15-Års Jubileum 

12-05-12 Glengoyne med Stuart Hendry 
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