
Historien om en whisky importör & Festival Salute  

med Thomas Sundblom 
Föreningens 170:e provning 

 
I höst startar vi säsongen med en smäll! Först ut efter sommaruppehållet kommer Thomas 
Sundblom från Clydesdale. Thomas är mannen som på 90-talet, tillsammans med Robin Tucek, 
startade Clydesdale, idag en av de största importörerna av ädel dryck i Sverige. 
 
Clydesdale är beläget i hjärtat av Stockholm, nämligen på Norrmalm. En devis som genomsyrar 
företaget är att "Livet är för kort för att dricka dålig sprit". Detta kan man verkligen se när 
man kikar på vad dom har på hyllorna. Förutom extremt mycket bra whisky finns där också 
bourbon, rom, cognac, sotol, tequila m.m. 
 
Under kvällen får vi följa med på en berättelse om hur man bygger upp ett framgångsrikt företag 
samt så får vi möjlighet att prova otroligt bra whisky! 
 
Kvällens värd, Thomas Sundblom, är en skojfrisk, båttokig Ålänning som dricker så mycket sprit på 
jobbet så han har inte en enda flaska whisky hemma! Thomas lever efter mottot: "Glädje 
smittar, skapa en epidemi". Missa inte denna provning som kommer vara fylld av bra whisky 
och många skratt! 
 
Provningen kommer att genomföras halvblint. 
 
Denna kväll går även fyrverkerikonserten Festival Salute av stapel vid älvhagen alldeles 
bredvid Domnarvsgården. Detta är inte bara en provning, utan en totalupplevelse för alla sinnen! 
Gott sällskap, god whisky, god mat och underhållning i världsklass - en helkväll helt 
enkelt! 
 
Provningen leds av: Thomas Sundblom 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Gla

s 
Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Auchentoshan Raw Cask 18 Years 18yo 52,3%    

Breaval Old Sherry Cask 18 Years 18yo 50,0%    
Aultmore Sherry Butt 25 Years 25yo 52,6%    

Laphroaig Selected By Berry's Cask Ref 48 18 Years 18yo 52,3%    
Amrut Portonova NAS 62,1%    

Hibernia Hyde No.1 Limited Edition Sherry Cask 10 Years 10yo 46,0%    
Michters US*1 Bourbon NAS 45,7%    

English Harbour 5 Years 5yo 40,0%    
The English Whisky Co Clydesdale Sassicaia Cask NAS 57,1%    

 
Tid & plats: Lördag den 3/9  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 105 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Efter provningen serveras: Förrätt: Trattkantarellsoppa med renskavstoast. Varmrätt: Stekt Torskrygg med 

bryntsmör/pepparrot, Potatis och selleripuré. Kaffe efter maten. 

  
                                                                                                                     

Pris medlem: Provning 310:- Provning och mat 555:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 385:- Provning och mat 630:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 245:-  

 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2016-08-23. 

Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Höstens program 
2016-10-04 Provning 
2016-10-29 The Scotch Malt Whisky Society med Patrik Axelsson 
2016-11-11 Borlänge Öl- & Whiskymässa 
2016-11-12 Borlänge Öl- & Whiskymässa 
2016-11-26 Springbank Wood Expressions med Philip Frank  
2016-12-10 Bunnahabhain Exklusivprovning 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 

 

mailto:gast@smad.se

