
Klubbmästerskap 2016 

Ardbeg Day!  

 
På självaste Ardbeg Day (28 Maj) har du chansen att slå dig för bröstet och visa alla andra 
medlemmar i SMAD vart skåpet ska stå! Då går nämligen SMADs första Klubbmästerskap av 
stapeln! SMAD var ju faktiskt den klubben som 2013 tog hem tidningen Allt om Whiskys pris som 
bästa Whiskyklubb, så kunskap inom SMAD råder det inte brist på! Våga visa framfötterna och var 
med och prova dina whiskykunskaper! 
 
Upplägget är följande: Alla deltagare genomför en blindprovning av 6 st whisky där du kommer att 
få leta efter olika lagringar, pricka in destillerier m.m. Du kommer också få svara på en del frågor 
om whisky och SMAD´s historia. Svaren samlas in och vinnaren koras! 
 
Vill du inte vara med i själva mästerskapet så går det utmärkt att delta ändå under provningarna 
och middag, facit erhålls efter att mästerskapet avgjorts. Även gäster är hjärtligt välkomna att 
delta i denna ”kategori”.  
 
Efter "vinnarceremonin" så avnjuter vi en gemensam middag bestående av: Hjortytterfilé, 
friterad palsternacka, blomkålscreme med smak av Ardberg, portvinssky samt 
västerbotten- potatispuré. Kaffe och pralin.  
 
Efter maten firar vi Ardbeg Day med tre olika Ardbeg. Förhoppningsvis har vi fått tag i årets 
Ardbeg Day buteljering! 
 
Tid & plats: Ardbeg Day (lördag den 28/5) kl: 16:00 Domnarvsgården 
 
Är du intresserad? Anmäl dig då snarast till philip@smad.se, dock senast 14/5. Plats till eventet 
erhålls i den turordning som anmälan via mail kommer till Philip. Gäster anmäls till samma 
adress. De som får en plats kommer att få ett särskilt meddelande om inbetalning. 
 

 OBS! INGEN BETALNING NU! 

 
Deltagare som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften samt att whiskyn anses vara 
förbrukad. För att detta event ska bli av måste vi ha minst 25 anmälda senast den 14/5. Mästerskapet 

begränsas till 70 deltagare men vi måste reservera oss för att vi kan bli tvungna att begränsa till 35 

deltagare. 
                                                                             

Pris medlem: Deltagande inkl. mat 410:- 
Pris gäst: Deltagande inkl. mat 410:- 

 
Höstens program 

2016-09-03 En whiskyimportörs historia med Thomas Sundblom 
2016-10-01 Provning 

2016-10-29 The Scotch Malt Whisky Society med Patrik Axelsson 
2016-11-11 Borlänge Öl- & Whiskymässa 

2016-11-12 Borlänge Öl- & Whiskymässa 
2016-11-26 Springbank Wood Expressions med Philip Frank  

2016-12-10 Bunnahabhain Exklusivprovning 

 

Välkomna önskar styrelsen! 
 

 


