SMAD 18 år
Föreningens 153:e provning
Ring i dina klockor, blås i din trumpet! Nu fyller SMAD 18 år!
Klubben grundades 1997 av ett gäng Borlängebor som ville vidga
sina vyer när det kom till whisky. Utbudet av malter var ganska
begränsat på Systembolaget i Sverige, men butiker i Skottland,
främst Loch Fyne Whiskies i Inveraray, såg till att det gick att prova
kvalitativ Single Malt även i lilla Borlänge. Med tiden växte klubben,
och idag kan vi titulera oss som Sverige största Whiskyklubb med
fler än 425 medlemmar!
En del av er har varit med under hela resan, andra har nyligen blivit
medlemmar. Och det är en del av charmen med SMAD, alla är
välkomna! Det spelar ingen roll om du knappt vet vad som är
whisky, eller om du besökt alla destillerier i Skottland. Du kommer att
få uppleva något unikt som medlem i SMAD!
Under dessa 18år har vi provat en massa makalöst bra whisky inom
klubben! Bunnahabhain Auld Acquaintance 1968, Karuizawa Noh 1976
cask 6719 eller "Green" Springbank 18yo 1973-1991 Rum butt bara
för att nämna några. Vi har även provat whisky i åldersvidden från
nyss fyllda whisky d.v.s. 3 år till "åldringen" på 60 år som vi provade
vid Lucia nu i år.
Vi ska också komma ihåg alla eldsjälar som har jobbat inom styrelsen
för att hålla klubben så otroligt levande genom dessa 18 år.
På denna 18-årsprovning ska vi prova de bästa 18 åringarna som finns att uppbringa på marknaden och vi gör
så under ledning av vår egen Magnus Johansson!
Förutom riktigt bra whisky så får vi också underhållning under kvällen i form av musikern Byns Mats Larsson
som spelar gitarr, skrattar visor och sjunger skämt.
Provningen leds av: Magnus Johansson
Whiskyn vi ska prova är:

Glas

Aberlour
Auchentoshan
Mortlach
Macallan
Talisker
Highland Park
Bunnahabhain
Glendronach

18yo
18yo
18yo
18yo
18yo
18yo
18yo
18yo

Egen
rank

Provn.
rank

43,0%
43,0%
43,4%
43,0%
45,8%
43,0%
46,3%
51,6%

Tid & plats: Lördag den 24/1 kl: 16:00 Scandic, Borlänge
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 140 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som
anmälningsdag.
Efter provningen serveras: Förrätt: Parmaskinka på salladsbädd med tillbehör. Varmrätt: Färskostöverbakad
röding med hummersås och lökgratinerad potatismos inkl kaffe & kaka
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 295:Provning 370:275:-

Provning och mat 570:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 645:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2014-01-14.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
Vårens program
2015-02-14
Kilchoman med Anthony Wills
2015-03-07
Årsmöte och The Glenlivet med Olof Noreus
2015-03-28
Flora & Fauna: Cask Strength
2015-04-24
Glenglassaugh med Billy Walker
2015-05-09
Kariuzawa

Välkomna önskar styrelsen!

