Specialprovning Islay
Föreningens 77:e provning
Ön Islay är ett mycket kargt, trist och blåsigt ställe, kort sagt en ganska ogästvänlig tuff plats för
en människa. Trots detta så är denna ö ett helt fantastiskt underbart paradis för en vän av kraftfull
välsmakande whisky. Destillerier på Islay har de flesta av SMAD´s medlemmar som sina absoluta
favoriter bland tillverkare av whisky. Vi har till bords denna provning de där underbara flaskorna
från klubbens lager som vi sparat och snålat på en tid. Nu är beslutet taget, ett antal buteljer är
valda att deltaga tillsammans på en provning, så nu ska de rackarns flaskorna korkas upp och med
stort nöje kunna avnjutas tillsammans.
De lyckliga som anmäler sig till detta evenemang får för näst intill en struntsumma prova
buteljeringar som whiskynördar runt om i världen är beredda att springa benen av sig för att kunna
skaffa.
Medlem anmäler sig till provningen genom inbetalning till föreningens plusgiro. Som en service
kommer vi att löpande lägga ut anmälningsläget på vår hemsida www.smad.se . Gäst anmäls till
Per Eriksson på adressen per @smad.se alternativt per tfn 0243-136 53. Besked om plats för gäst
erhållits kommer att meddelas tidigast två dagar efter sista betalningsdatum som gäller för
medlem. Betalning för gäst skall ske till föreningens plusgiro senast en vecka före provning. För
provande som uteblir och inte avanmälts kommer avgiften inte att betalas tillbaka.
Provningen begränsas till max 70 st deltagare
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen leds av Magnus Olsson Åkerlund.
De whiskyn vi provar är:
Ardbeg Lord of the Isles
Ardbeg
Bruichladdich Legacy 6
Bunnahabhain
Lagavulin
Laphroaig 1988
Highland Park

25yo 46%
30yo 40%
34yo 41%
31yo 46 %
21yo 56,5%
18yo 49,3%
18yo 43%

OB “L4” (buteljerad 2004)
Gordon & MacPhail
OB
Berry Bros & Rudd
OB
OB (Buteljerad enbart för Sverige)
OB (referens whisky)

Tid & plats: Lördagen den 23/2 kl.16.00 Scandic Hotel Borlänge
Efter provningen serveras: Tacobuffé, kaffe och kaka.
Pris medlem:
Provning 300:Pris icke medlem: Provning 375:Pris enbart matgäst:
200:-

Provning och mat 450:- (exkl. dryck till maten)
Provning och mat 525:- (exkl. dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2008-02-11.
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Välkomna önskar styrelsen.
Vårens återstående program, boka in dessa datum.
10/3 Duncan Taylor
19/4 SWF buteljeringar
10/5 Black Bowmore
17/5 Ölprovning Oppigårds

