Årsmöte
Föreningens 189:e provning
Nu är det dags för årsmötet 2018. Motioner från medlemmar till årsmötet välkomnas och skall vara
styrelsen tillhanda senast 2018-02-28. 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.

Bernt Sjödins avslutningsprovning
Efter snart 21 år är det nu dags för Bernt Sjödin att lämna styrelsearbetet i SMAD. Vem kunde när
SMAD bildades 1997 tro, att det skulle bli en så fantastisk utveckling av verksamheten. SMAD har nu
etablerat sig som en ledande whiskyklubb i Sverige och åtnjuter också ett stort förtroende hos många
destillerier i framför allt Skottland. Mycket har hänt under dessa år och Bernt kommer att beröra olika
händelser och upplevelser från 1997 och framåt. En liten nostalgitripp måhända?
En målsättning som Bernt har med sin avslutningsprovning är, att försöka erbjuda en upplevelse som
inte kan fås vid något annat tillfälle än dagens provning. Han har därför under en längre tid arbetat
med att få tag på whisky där huvuddelen bara kan avsmakas vid dagens provning. Betyder alltså
fatprov. Totalt kommer 10 olika whisky från åtta destillerier att ingå i provningen. Minst sju av dessa
kommer att vara fatprov. Destillerier som Bernt valt till dagens provning är sådana som han känner
eller har känt en extra stark relation till under sina 21 år. Till dagens provning har Bernt lyckats få tag
på en whisky som är destillerad 7 juni 1997 - dagen då SMAD bildades! En riktigt unik whisky med
andra ord. När man ser listan så är det nog inga direkta överraskningar som dyker upp.
Provningen leds av: Bernt Sjödin
Byns Mats Larsson, Västerbergslagens Peter Carlsson, kommer att svara för musikunderhållning.
Whisky från följande destillerier ingår i provningen.
Ardbeg
Dalmore
Glenfarclas
Glenfiddich
Glengoyne
Highland Park
Macallan
Springbank
Tid & plats: lördag den 10/3 Kl: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge
Provningen är endast öppen för medlemmar och med deltagande på plats! Anmälan sker genom
inbetalning enligt nedan. Provningen begränsas till 140 deltagare. Registrerad betalningsdag hos
plusgirot räknas som anmälningsdag, ange vilken provning du betalar för samt vem du betalar för!
Notera de avbokningsregler som gäller från årsskiftet 2017/2018, www.smad.se
Efter provningen serveras: Förrätt: Kantarellsoppa med västerbottenbröd. Varmrätt: Biff med lök,
rödvinssås och råstekt potatis. Kaffe och kaka.
Pris medlem:

Provning 250:-

Pris enbart matgäst:

275:-

Provning och mat 525:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2018-02-26
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
2018 års preliminära vårprogram
2018-04-07 SMAD & SWF buteljer
2018-04-28 Plantation Rom med Alexandre Gabriel
2018-05-19 Diageo Special Releases 2017
Välkomna önskar styrelsen!

