
Årsmöte 2017 
Föreningens 178:e provning 

Jubileumsåret 2017 års fjärde provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till årsmötet 
välkomnas och skall vara styrelsen tillhanda senast 2017-03-08. 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. 

Styrelsens Favoriter 
med Styrelsen  

 
Denna provning har vi valt att kalla ”Styrelsens favoriter”. Vad det innebär är att vi sju styrelsemedlemmar har 

valt ut en varsin whisky ur Systembolagets rika sortiment. Provningen kommer att vara helblind, inte ens vi 
vet vad de andra har valt ut. Den enda som vet är Ordförande Anders Norström. 

 
För att säga något om de smakprofiler vi gillar så har vi hela spektrat inom Styrelsen. Allt från rökfantasten till 

sherrynörden, vaniljälskaren till ekentusiasten och allt däremellan.  
 

Detta kommer att vara en helt prestigelös provning där man får en möjlighet att prata med bordsgrannen och 
försjunka sig i dofter och smaker! Blindprovningar är ju fantastiska på det viset att man inte har förutfattade 

meningar i och med att man inte vet vilket destilleri det är på förhand. På denna provning får man verkligen 
chansen att spetsa sina sinnen och bekanta sig med fantastisk whisky! 

 
Vi kommer heller inte erbjuda mat efter denna provning. 

 
 

Provningen leds av: Styrelsen 
 

Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Whisky - -%    

Whisky - -%    
Whisky - -%    

Whisky - -%    
Whisky - -%    

Whisky - -%    
Whisky - -%    

 
Tid & plats: Lördag den 18/3  kl: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge 

 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till gast@smad.se Om gästen får plats till 

provningen, meddelas detta 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 105 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Efter provningen serveras: Ingen mat denna gång! 
                                                                                                                     

Pris medlem: Provning 200:- 
Pris icke medlem: Provning 275:- 

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-03-07. 

Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Jubileumsårets preliminära vårprogram 

2017-04-01 Michael Urquhart - Gordon & MacPhail (årets superprovning) 
2017-04-22 Richard Paterson - Whyte & Mackay 

2017-05-13 Martin Markvardsen - Highland Park 
 

Välkomna önskar styrelsen! 

 
 

mailto:gast@smad.se

