
Reseprovning Orkney 2017 
med Resenärerna 

Föreningens 187:e provning 
 
I april i år så var det dags för SMADs fjärde Skottlandsresa, denna gången gick turen till Orkney och 
Speyside. Vi var som vanligt 16 medlemmar som slöt upp vid gaten på Arlanda och samtliga var 
taggade till tänderna och ivriga att komma iväg! Under denna vecka besökte vi nästan hela Skottland - 
Lowlands, Highlands, Orkney, Speyside, Edinburgh, Glasgow, Inverness plus en hel del sightseeing.  
 
Under kvällen kommer vi att prova whisky från samtliga destillerier vi besökta under veckan d.v.s. The 
Dalmore, Pulteney, Highland Park, Scapa, Glendronach, Tomatin, The Glenlivet och Glengoyne. 
 
Några av kvällens buteljer går endast att få tag på hos destillerierna och den mest svårfångade av 
dessa är förmodligen Highland Park ’Magnus Eunson’. Denna butelj såldes bara på destilleriet, max 
en per person och bara till de som hade gått ’Magnus Eunson’ turen, den mest exklusiva turen som 
destilleriet har att erbjuda, dvs detta är en dram du inte vill missa. Vi har också med en riktigt grym 
handbuteljerad Old Pulteney samt en sherrytung 21 årig GlenDronach ’Available only at the distillery’ 
mf.l! 
 
Kvällens provningsledare är resenärerna från resan ledda av Henric Madsen. Du kommer att få höra 
berättelser om låsta resväskor, uråldriga bosättningar, oförglömliga middagar, fantastiska whiskys och 
stormen som nästan förstörde hela resan!  
 
Provningen leds av: Resenärerna från SMAD 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Gla

s 
Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Highland Park 18yo 'Magnus Eunson Tour' Single Cask 18yo 56,4%    
Old Pulteney Single Cask Hand Filled - 61,0%    
Glendronach 21yo Available only at the distillery 21yo 53,2%    
Glengoyne The Teapot Dram Batch 5 - 59,6%    
Scapa Glansa - 40,0%    
Tomatin 1993 Single Cask #7122 - 56,0%    
The Glenlivet Creag an Innean Single Cask Edition 14yo 61,2%    
The Dalmore A.D. Rattray Sherry Finish #2120 2007 10yo 55,6%    

 
Tid & plats: lördag den 27/1 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. OBS! Fr.o.m. årsskiftet så gäller nya regler gällande av anmälan. Mer information finns på 
smad.se. Provningen begränsas till 140 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas 
som anmälningsdag, ange vilken provning du betalar för samt vem du betalar för! 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Vegetariskpizza. Varmrätt: Fjällröding, jordärtskocka, 
grönsakslasagne med mandelpuré och en vitvinssås med rom och dill. Kaffe och kaka. 
                                                                                                               
Pris medlem: Provning 305:- Provning och mat 550:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 380:- Provning och mat 625:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 245:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2018-01-12 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
 
2018 års preliminära vårprogram 
2018-02-17 Lagavulin 200th Anniversary 
2018-03-10 Årsmöte – Bernt Sjödins avslutningsprovning 
2018-04-07 SMAD & SWF buteljer 
2018-04-28 Plantation Rom med Alexandre Gabriel 
2018-05-19 Diageo Special Releases 2017   
 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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