
Årsmöte 

Föreningens 200:e provning 

Nu är det dags för årsmötet 2019. Motioner från medlemmar till årsmötet välkomnas och skall vara 
styrelsen tillhanda senast 2019-03-08. 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. 

 

Provning 200 med Anders Norström 
 
200 provningar! En makalös siffra egentligen. Få whiskyklubbar i Sverige kan stoltsera med att ha genomfört så 
enormt många provningar. Denna milstolpe till provning kommer att ledas av Anders Norström där han reflekterar 
över det decennium då han har varit föreningens ordförande. Vi kommer att få följa med honom på en resa där vi 
tillsammans ser tillbaka på provningar, provningsledare, whisky och klubbens utveckling under denna tid. 
 
Vi kommer också att få avnjuta fantastisk whisky som verkligen är speciellt utvald just för denna kväll!  
 
Värt att nämnas är att Styrelsen har beslutat att kraftigt subventionera denna provning så att så många som 
möjligt får möjlighet att närvara på denna milstolpe till provning! 
 
Provningen leds av: Anders Norström 
 

Den whisky vi ska prova är:   Glas Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Allt-a-Bhainne 1995 Berry Bros & Rudd 22yo 51,5%    
Ardbeg Perpetuum 200 years of Ardbeg NAS 47,4%    
BenRiach Temporis 21yo 46,0%    
Bowmore 1994 Adelphi 23yo 54,0%    
Bunnahabhain 2001 Single Malt of Scotland   16yo 53,4%    
Glengoyne Teapot Dram Batch:006 NAS 59,3%    
Highland Park 2001-2017 Dalecarlia 16yo 61,2%    
Laphroaig LP9 Element of Islay  
Mortlach Gordon & MacPhail 
Springbank 1998 Svenska Eldvatten 

NAS 
15yo 
21yo 

54,3% 
43,0% 
44,3% 
 

   

OBS! Tid & plats: Lördag den 16/3 kl: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge 
Räkna med att provningen håller på till 19:00. 
 
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 175 
deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag, ange vilken provning du betalar 
för samt vem du betalar för! 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Korv med bröd a´la Johan ( ja, det är inget skämt) Varmrätt: Långbakad 
fläsksida med syrade grönsaker, smörsås samt saltbakad potatis. Dessert: Vit chokladkladdkaka med 
havtornssås inkl kaffe. 
                                                                                                                    
Pris medlem: Provning 259:- Provning och mat 499:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 520:- Provning och mat 760:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 240:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2019-03-08. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
2019 års preliminära vårprogram 
2019-04-13 Provning 201 - Mario Groteklaes – The Nectar 
2019-05-04 Whisky & Konst 
 
2019 års preliminära höstprogram 
2019-08-17 Provning 
2019-09-14 Svenska Eldvatten 
2019-10-11 Anthony Wills Kilchoman 
2019-11-02 Provning 
2019-12-07 Superspecial 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 

 

mailto:gast@smad.se

