Ardbeg med Michael Heads
Föreningens 195:e provning
Under Jubileumsåret 2017 så fick vi uppleva den ena legendariska provningsledaren efter den andra.
Men för att vara SMAD så var det ändå en personlighet som saknades under året nämligen Michael
Heads från Ardbeg. Han fanns naturligtvis med i ett tidigt stadium under planeringen av 2017, och allt
var klart att han skulle komma. I sista stund fick han lov att ställa in sitt besök i Borlänge på grund av
en allvarlig stukning av sin fot. Men han lovade att han skulle komma och besöka oss så snart han
kunde, och det är nu!
Michael började på Ardbeg som Distillery Manager 2007. Han är född på Islay och är en inbiten
’Ileach’ som aldrig rört sig långt från ön, förutom de åtta åren mellan 1989 och 2007 som han jobbade
på Jura Distillery, vilket är beläget på grannön. Innan Jura jobbade han på Laphroaig, med en hel del
inhopp på Ardbeg, som då hade samma ägare.
Vi har haft besök av Micheal två gånger tidigare, senaste var 2012. Då var provningen en
Superspecial och ytterst få medlemmar kunde delta. Detta är det ändring på denna gång! Vi erbjuder
140 platser för att så många som möjligt ska få uppleva denna unika provning!
Missa inte denna provning!
Provningen leds av: Michael Heads – Ardbeg Distillery Manager
Den whisky vi ska prova är:

Glas

Ardbeg 21yo
Ardbeg Kildalton
Ardbeg Kelpie
Ardbeg Uigeadail
Ardbeg Corryvreckan
Ardbeg Supernova 2014
Ardbeg Fatprov

21 år
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
-

Egen
rank

Provn.
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46,0%
46,0%
46,0%
54,2%
57,1%
55,0%
??,?%

OBS!! Tid & plats: Tisdag den 25/9 KL: 18:00 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!
Före provningen, mellan KL 16:00 – 17:30, serveras hamburgare med tillbehör!
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 275:Provning 350:195:-

Provning och mat 470:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 545:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2018-09-14
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
2018 års höstprogram
2018-09-08 Anders Gjörling & Dreams of Drams
2018-09-22 Diageo Special Releases 2017 -Slutsåld!
2018-09-25 Ardbeg med Michael Heads
2018-10-20 Helena Hugo – Bredaryds Wärdshus
2018-12-01 SMWS med Patrik Axelsson
Välkomna önskar styrelsen!

