
Laphroaig med John Campbell 
Föreningens 148:e provning 

 

Jo, du läste rätt! John Campbell kommer till Borlänge för att hålla en provning! För er 

rökfanatiker så behöver John ingen större presentation. För dig som inte redan letar efter 
bankdosan för att försäkra dig om en plats på denna provning så kan vi förklara varför de andra 
redan nu sitter och anmäler sig hysteriskt! 
 
John är en äkta "Ileach", d.v.s. född och uppvuxen på Islay. Han jobbade som hummerfiskare i 

hamnen i Port Ellen när han som 24 åring fick ett tips om ett jobb som lagerhusarbetare på 
Laphroaig Destillery. Det var en fast tjänst med stadig inkomst så sökte han och fick jobbet! Året 
var 1994 då han "mönstrade" på Laphroaig, och har under 20 år haft en mängd olika 
arbetsuppgifter, inte bara på Laphroaig, utan även på Tormore, Miltonduff och Ardmore. 
 
Efter några år i Speyside kom han 2001 tillbaka till Laphroaig, då i rollen som bryggmästare. Han 

arbetade sig upp inom destilleriet och 2006 blev han Distillery Manager, den första Ileach som 
innehar tjänsten på 190år! Förutom Manager så är John även destilleriets ansikte utåt, han 
vidareutvecklar Ian Henderson´s ”Friends of Laphroaig”, som idag har mer än 500.000 
medlemmar och han är hjärnan bakom Laphroaigs årliga festivalbuteljeringar! 
 
Då vi vill ge så många whiskyvänner som möjligt chansen att uppleva denna unika provning 
så är även medlemmarna från Malungs och Avestas whiskyklubbar inbjudna!  

 
Laphroaig är störst på Islay, och vi är störst i Sverige, därför siktar vi på nytt deltagarrekord 
för SMAD med mer är 200 deltagare och släpper 233 platser! Missa inte detta tillfälle att få 
uppleva en av branschens riktiga giganter! 
 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson, 
per@smad.se Om gästen får plats till provningen, meddelas detta av Per via mail. Betalning för 

gäst skall därefter ske snarast. Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka 
avgiften samt att whiskyn anses vara förbrukad. Provningen begränsas till 233 deltagare. 
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 
Provningen leds av: John Campbell – Distillery Manager, Laphroaig 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 

Provn. 

rank 
Laphroaig 10yo 10yo 40,0%    
Laphroaig Quarter Cask NAS 48,0%    
Laphroaig 18yo  18yo 48,0%    

Laphroaig Triple Wood NAS 48,0%    
Laphroaig Select NAS 40,0%    
Laphroaig Cairdeas Origins 2014 NAS 51,4%    

Laphroaig 25yo 25yo 45,1%    
Laphroaig 1989 Vintage NAS 48,9%    
Laphroaig Cairdeas 30yo 30yo 43,0%    
Laphroaig Nyhet släpps i November 2014 - -%    

 
OBS! Tid & plats: Lördagen den 20/9  kl: 15:00 Domnarvsgården, Borlänge 
 

Efter provningen serveras: Kalventrecote med ugnsbakad lök och rotfrukter, rödvinssås samt 
potatisgratäng inkl kaffe och en liten chokladbit 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 200:- Provning och mat 395:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 325:- Provning och mat 520:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 195:-  

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2014-09-09. 

Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Höstens preliminära program 
2014-09-26  Convention 
2014-10-11  Whisky från övriga världen 
2014-10-31  Suntory Provning med Tatsuya Minagawa 

2014-11-13  Balvenie med Sam Simmons 
2014-12-13  Exklusiv Provning 3 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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