
Nu är det dags för årsmöte 2022! 

Motioner från medlemmar till årsmötet välkomnas och ska vara styrelsen tillhanda senast 10
dagar före årsmötet. Dessa skickas till ordförande Anders Norström, anders@smad.se Du

Lördag, 19 mars 2022 
16:00 till 18:00

Årsmöte följt av Provning: Gammal Grain
 Lördag 19 mars 2022, klockan 16:00
 Online via ZOOM, Borlänge





Online via ZOOM 
Borlänge
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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. Du anmäler dig genom att maila till provning@smad.se 

Tid och plats: 
Lördag 2022-03-19 Kl. 16.00 
Digitalt möte via ZOOM 

Årsmöteshandlingar kommer att sändas ut 14 dagar före årsmötet.

Provning: Gammal Grain!

Det är inte ofta vi har grainprovningar hos SMAD men nu är dags! Vi har under en tid köpt
intressanta buteljeringar när de släppts och nu har vi tillräckligt många för att genomföra en
provning.

Ung grain kan vara lite svår att komma överens med, men gammal grain är oftast magisk -
och till denna afton erbjuder vi enbart äldre grainwhisky! 

Alla kvällens whisky kommer från oberoende buteljerare och flera kommer från destillerier
som idag är nedlagda - Port Dundas stängde 2011, Dumbarton 2002 och Caledonian redan
1988.

Kontakt

The Single Malt Academy of Dalecarlia 

provning@smad.se 
www.smad.se 
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Frida Birkehede är kvällens provningsledare och hon kommer guida oss bland dessa
intressanta buteljer. Frida är känd i whiskysverige som både bloggare på sin egna blogg
Änglarnas Andel samt som skribent på Allt om Whisky.

Kvällens provningsledare: Frida Birkehede

 
Den whisky vi ska prova är:
 
Invergordon 45yo | Single Cask Nation, 1974-2019, 1st Fill Bourbon Barrel #7844000025, 46,9% 
Port Dundas 20yo | Exploration Series Claxton´s, 2000-2021, Bourbon Barrel, 50,0%
Port Dundas 25yo | The Grainman Meadowside Blending, 1995-2020, Sherry Hogshead #101, 51,6% 
Girvan 30yo | The Whisky Trail Elixir Distillers, 1989-2020 56,1% 
North British 35yo | Cadenhead´s ,46,0% 
Strathclyde | The Pearls of Scotland Gordon & Company, 1988-2015, #62115, 54.0% 
Dumbarton 31yo | The Sovereign Hunter Laing & Company Ltd, 1987-2019, Bourbon Barrel #HL15801,
43,5% 
Caledonian 31yo | Rare Auld Grain Duncan Taylor, 1987-2018, #7823886, 51,4%
 

Take-Away middag till provningen

Förrätt: Svamptoast.

Varmrätt: Långbakad högrev med potatisrulle, skogschampinjoner och rödvinssås.

Dessert: Mjölkchokladkaka med hallon, lakrits och grädde.

Hålltider: 
Lördag 19/3 - Årsmötet startar 16.00 följt av provning Gammal Grain whisky som håller på
cirka två timmar.

Provningen begränsas till 93 deltagare. Tid & plats: lördagen den 19/3 kl 16.00 via
ZOOM. Länk till provningen kommer att skickas ut två dagar innan provningsdagen -



det är bara att klicka på den länken och följa anvisningarna.

Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. 

Sista bokningsdag är torsdag den 10/3 2022

Gäster till provningen:

Medlemmar får bjuda in gäster till provningen. Medlemmen anmäler sin gäst
till gast@smad.se Om gästen får plats till provningen, meddelas detta via mail. Middag för
gästen kan då också bokas.Betalningen skall därefter ske snarast.

Priset för provande gäst är 469:-

Provningen sker digitalt och whiskyn samt ev bokad middag kommer att 
distribueras i god tid innan provningen. Mer information kring detta skickas separat till
deltagarna vid denna provning.

Bokningstyp Pris Antal

BOKA
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