
Årsmöte 

Föreningens 155:e provning 

2015 års tredje provning och årsmötet står för dörren. Motioner från medlemmar till årsmötet välkomnas och 
skall vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-24. 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. 

The Glenlivet 
med Olof Noreus 

 

Den 4 juli 1776 lades grundstenen till det vi idag kallar USA. Då hade Andrew Smith redan destillerat sin whisky 
i två år hemma på gården. Andrew startade nämligen sin illegala verksamhet redan 1774. Sonen, George 
Smith, ärvde faderns gård, Upper Drummin, år 1817 och därmed tar han även över den illegala 
destilleringsverksamheten. Han producerar cirka 200 liter i vecka och har svårt att utöka verksamheten utan att 
bli laglig. Men att bli laglig var något som hans illegala grannar såg inte bara som ett svek, utan också som 
illojal konkurrens. 
 
1823 sänktes priset för en destilleringslicens och gjorde det då möjligt för mindre producenter att bli legala. 
Trots hot mot både person och egendom så köpte George en licens 1824 och började då bränna sin whisky 
lagligt. En effekt av Georges, nu lagliga produktion var att redan 1834, alltså tio år efter att han fått licensen,  
var i stort sett alla illega pannor borta från Glen Livet dalen. 1859 flyttar verksamheten till dessa nuvarande 
läge och nu etableras även namnet "The Glenlivet Distillery" 
 
Under 1900-talet var Glenlivet inte bara namnet på ett destilleri, utan det blev en kvalitetsstämpel, en sorts 
terroir. Innan 1984 var det vanligt att konkurerande producenter använde namnat Glenlivet i samband med 
sitt eget namn t.ex Strathisla-Glenlivet. Efter ett domslut år 1984 är det endast Glenlivet som får använda THE 
Glenlivet på sina flaskor.   
 
The Glenlivet producerar idag 10.500.000 liter alkohol/ år. För 190 år sedan kom George Smith som 
mest upp i 10 400 liter/år... 
 
Under kvällen får du dels prova grundbultarna i The Glenlivets sortiment nämligen 12yo, 16yo, 18yo samt 
21yo men också den svåråtkomliga 25yo. Vi erbjuder också två stycken riktiga rariteter, nämligen 2014 samt 
Minmore Single Cask !  
  
Provningen leds av: The Glenlivets svenska Brand Ambassador Olof Noreus 
 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 

Provn. 

rank 
The Glenlivet   12yo 40,0%    
The Glenlivet Nadurra   16yo 55,1%    
The Glenlivet   18yo 43,0%    
The Glenlivet Archive   21yo 43,0%    
The Glenlivet   25yo 43,0%    
The Glenlivet Single Cask Edition (2014)   ??yo 56,0%    
The Glenlivet Minmore Single Cask#22378 18yo 57,9%    

 
Tid & plats: Lördag den 7/3  kl: 16:00 Scandic, Borlänge 
 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson, per@smad.se Om 
gästen får plats till provningen, meddelas detta av Per 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. 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Heta skaldjur på salladsbädd med grillat bröd. Varmrätt: Entrecote 
med potatisgratäng och smörstekt sparris samt chilismör 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 260:- Provning och mat 540:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 335:- Provning och mat 615:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 280:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2015-02-24. 
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
Vårens program 
2015-03-28  Flora & Fauna: Cask Strength 
2015-04-24 Glenglassaugh med Billy Walker 
2015-05-09  Karuizawa 

Välkomna önskar styrelsen! 
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