
Glenfiddich med Ian Millar 

Föreningens 135:e provning 

 
Vi drar igång höstens program med rejäl tyngd! Glenfiddich behöver egentligen ingen närmare 

presentation. Det är ett av Skottlands största destillerier med en produktion på ca 10,000,000 
liter ren alkohol om året. Destilleriet ägs fortfarande av samma företag/familj som grundade det 

för 126 år sedan, nämligen William Grant & Sons.  
 
Men denna kväll handlar mer om en annan gigant, nämligen Ian Millar. Han var tidigare 
destillerichef på Glenfiddich men från 2006 så reser han jorden runt i rollen som Global Brand 
Ambassador for Glenfiddich. Som du anar är han eftertraktad som få! Styrelsen har jobbat i ett 
antal år för att få till denna exklusiva provning, och äntligen är det verklighet! 
 

En del av de buteljer vi kommer att prova under kvällen är några riktiga rariteter som du 
förmodligen aldrig kommer att få tillfälle att prova igen!  
 
För er som fick möjligheten att uppleva Richard Paterson eller Jim McEwan så kan ni ana vart 
ribban ligger. Ian är en legendar inom whiskybranschen, och att han besöker en whiskyklubb 
på detta sätt är otroligt unikt! Denna provning får du INTE missa! 
 

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 samt att whiskyn anses 
vara förbrukad. Provningen begränsas till 140st deltagare. Registrerad betalningsdag 
hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Provningen leds av: Ian Millar  
 
Whisky vi ska prova är: 

 
  Glas Egen 

rank 
Provn. 
Rank 

Glenfiddich  12yo 40,0%    

Glenfiddich 15yo 40,0 %    

Glenfiddich Cask of Dreams Nordic Edition - 48,8%    

Glenfiddich Age of Discovery Red Wine 19yo 40,0 %    

Glenfiddich 125th Anniversary Edition - 43,0 %    

Glenfiddich Speyside Festival Bottling 16yo 55,0 %    

Glenfiddich Hemligt Fatprov  20+yo 55,0+ %    

Glenfiddich Superhemligt fatprov 30+yo 55,0+ %    

 
Tid & plats: Torsdagen den 5/9  kl 18.00 Scandic, Borlänge 
OBS! TID OCH DAG! 
 
OBS! Maten serveras FÖRE provningen, från klockan 16:00 och är en filébuffé med Lax, 
fläskfilé, kycklingfilé med tillbehör samt salladsbuffé inkl kaffe och kaka. 
                                                                                                                     

Pris medlem: Provning 200:- Provning och mat 345:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 300:- Provning och mat 445:- (exkl dryck till maten) 

Pris matgäst: 

                

195:-  

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2013-08-27. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Höstens preliminära program 
2013-09-21 Whisky och Konst 

2013-09-27  Whisky Convention 

2013-10-03 Provning med Karen Fullerton från Glenmorangie 
2013-10-19 Provning med Ashok Chokalingam från Amrut 
2013-XX-XX Nyhetsprovning 
2013-11-09 Whisky och choklad enbart för tjejer, med Janne Groth och Anders Laby 
2013-11-23 Provning med Svenska Eldvatten 
2013-12-14 Exklusiv provning 2 
 

Välkomna önskar styrelsen!  
 
 
 

mailto:per@smad.se

