
Nya Styrelsens Favoriter 
med Kari Urholm och Philip Frank 

Föreningens 192:a provning 
 
Det har väl inte undgått någon att vi har fått tre nya styrelsemedlemmar, Mikael Svälas, Monica 
Johnsson och Nils Johansson! Vi andra i styrelsen och säkert flera av er medlemmar är nyfikna på vad 
dessa nya kämpar gillar för whisky, så på allmän begäran gör vi en repris på den mycket uppskattade 
provningen ’Styrelsens favoriter’! 
 
Förra året var spelreglerna något annorlunda och prislappen per whisky låg då på max 950: -. I år har 
provningsledarna Philip Frank och Kari Urholm varit något mer generös och gett oss en budget på 
1050:- per flaska. Kan hundra kronor mer göra någon skillnad? Den som är med på provningen får 
veta! 
 
Premisserna är således enkla. Varje styrelseledamot har valt ut en whisky från Systembolagets 
sortiment som ej får kosta över 1050:-. De kommer sedan under provningen att presentera sitt val av 
whisky samtidigt som de presenterar sig själva för er medlemmar. Före presentationen av whiskyn ges 
en chans för er provande att få analysera innehållet själva. 
 
Provningen leds av: Kari Urholm och Philip Frank 
 
Den whisky vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

Whisky - 40,0%    
Whisky - 40,0%    
Whisky - 40,0%    
Whisky - 40,0%    
Whisky - 40,0%    
Whisky - 40,0%    
Whisky - 40,0%    
      

Tid & plats: lördag den 19/5 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 140 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas 
som anmälningsdag, ange vilken provning du betalar för samt vem du betalar för! 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Vårsallad med bröd. Varmrätt: Kalvschnitzel 
med ansjovissmör och persiljerostad färskpotatis inkl Kaffe och kaka 
                                                                                                               
Pris medlem: Provning 240:- Provning och mat 485:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 315:- Provning och mat 560:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 245:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2018-05-03 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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