Kvartalsbrev nr 6 Juni 2012

Unikt erbjudande från tidningen Whisky & Bourbon till SWF medlemmar.
Efter diskussioner mellan SWF och Whisky & Bourbon har SWF fått följande mycket förmånliga
erbjudande:

Tag tillfället i akt i klubben och fundera på om inte prenumerationen för tidningen skall ingå i
årsavgiften för klubben.

Unikt erbjudande för SWF’s medlemmar
SWF och magasinet Whisky & Bourbon i tätt samarbete
Efter en tids diskussion med representanter för SWF kan vi nu stolt presentera ett unikt
prenumerationserbjudande för Svenska Whiskyförbundets alla medlemmar, samt ett nytt
inslag i magasinet.
Magasinet Whisky & Bourbon är ett kvalitetsmagasin med fokus på det bästa och mesta inom
whisky, bourbon och öl. Bland skribenterna hittar ni Sveriges idag ledande ölexpert Michel
Jamais, whiskygurun Anders Gjörling, masterdestiller Richard Paterson, whiskyexperten
Henrik Aflodal med flera.
Nytillkommet är även att SWF har en sida till förfogande med egna nyheter och meddelanden
i varje utgåva, Nytt från SWF, något som vi efter önskemål från medlemmar i SWF har
kommit överens om. Med detta blir vi SWF’s officiella whiskytidning. Som vanligt fortsätter

vi även med artikelserien Whiskyklubben där vi skriver om whiskyklubbar runt om i Sverige.
Senast var det Smoking Barrels som det fokuserades på, och i kommande nummer har vi varit
med på SMAD’s 15-års jubileum vilket ni finner en stor artikel på.

Erbjudande prenumeration på Whisky & Bourbon
I samband med detta vill vi erbjuda alla SWF medlemmar ett unikt och exceptionellt
erbjudande på vårt magasin. Som medlem i SWF har ni priset 130 kr alternativt 160 kr per
helårsprenumeration, (4 utgåvor). Ordinarie pris är 276 kr.
Hur gör man för att få ta del av erbjudandet?
För att ta del av erbjudandet krävs att kontaktpersonen i varje enskild klubb skickar in en
beställning för klubbens räkning till christoffer.enquist@livetsgoda.se . I beställningen ska det
framgå hur många prenumerationer klubben önskar, samt namn och fysisk adress på de som
önskar en prenumeration. Därefter skickas en faktura med en klumpsumma till klubbens
kontaktperson som därefter får lösa ekonomidelen internt i klubben på bästa vis.
Beställning med 0-50 prenumerationer ger priset 160 kr/prenumeration
Beställning med 51- uppåt ger ett pris på 130 kr/prenumeration.
Erbjudandet gäller från och med 15:e juni och löpande tills annat avtalas.
Vid övriga frågor och funderingar kontakta Christoffer Enquist på ovanstående mailadress.
Vänliga hälsningar

Whisky & Bourbon

Har ni i klubben någon speciell provning eller något jubileum eller något annat
ni vill att alla andra klubbar skall uppmärksamma där det är lämpligt med ett
besök av W & B, kontakta då undertecknad., ci@swipnet.se Resultatet av
erbjudandet från Whisky & Bourbon kan innebära att någon som redan
prenumererar får dubbla nummer av tidningen en tid. Det är dock inget att
göra åt. Någon gång måste vi ta avstamp.

Styrelsenytt.
-

10 juni har SWF 165 klubbar och 6843 medlemmar. Sedan februari är det en ökning med 12
klubbar och 200 medlemmar.

-

Inbjudan till SWF årsmöte 28 september samt till SWF Convention samma dag kommer ut
runt 18 juni. Lite regler för fördelning av Conventionbiljetter medföljer inbjudan.

-

SWF har inlett ett samarbete med en norsk whiskyklubb i avsikt att bilda ett Whiskyförbund i
Norge. Där är inte whiskyintresset ännu lika stort som i Sverige, men det är på uppgång.

-

Styrelsen har nu utsett Årets Whiskykrog 2012. Vilken det blir avslöjas vid SWF Convention
28 september.

-

Styrelsen har också lämnat tre förslag på namn till Gordon & MacPhail stipendiet 2012. Även
det avslöjas på SWF Convention.

-

Provning på nätet. Planering pågår, men det ligger ännu en bit in i framtiden. Tanken från
SWF sida är att detta är en verksamhet främst för mindre klubbar, som inte har möjlighet att
få tilldelning av provningsledare från Skottland.

-

Under våren har det varit lite begränsat med utländska provningsledare. Kontakterna just nu
pekar på att det bör bli i varje fall fyra tillfällen i höst att få hit provningsledare.

-

Vi har tidigare aviserat om en eventuell framtida ”ordförandekonferens”. Vi har sonderat
med ett fyrtiotal olika klubbat och intresset verkar stort. Namnet blir nog ”klubbkonferens” i
stället då många klubbar saknar fast ordförande. Just nu ser det ut som om vi dessutom
måste genomföra en nordlig och en sydlig konferens. Vårt land är avlångt. Kanske kan vi få
till en första konferens uppe i Norrland under november.

-

Inbjudan till Betyg 1-utbildning i höst gick ut till klubbarna 3 juni. Vi kommer att köra på två
orter, Bredaryd 15 - 16 september och på Ven 20 – 21 oktober. Preliminär anmälan vill vi ha
in senast 1 juli. Ytterligare en utbildningshelg är tänkt till våren 2013, kanske runt norra
Västkusten/Värmland.

-

Vi hoppas nu att klubbarna kommer igång med utbildningen framåt hösten. 50
utbildningsledare är redan utbildade. För dem finns ett särskilt forum på SWF hemsida där de
kan utbyta erfarenheter och hämta tips.

-

Styrelsen arbetar på någon form av Faddersystem där större klubbar tar(får) ett visst ansvar
för mindre klubbar.

Från våra importörer.
Magni Spirit AB
Med Folke Andersson som Chefsblender gav Vin & Sprit AB mellan åren 1998 och 2005 ut
”Part Nan Angelen”-serien, oftast förkortad till PNA. Det hann bli hela 11 olika utgåvor av
högkvalitativ singlemaltwhisky, innan Vin & Sprit AB lade ner hela Part Nan Angelenprojektet år 2005.
Argumentet för nerläggningen var ”… inte någon volymprodukt och därför inte intressant…”.
Folke Andersson beklagade detta, då PNA hade utvecklats till en unik serie av högkvalitativ
skotsk maltwhisky till ett ovanligt facilt pris – och som fått stort erkännande i kräsna
whiskykretsar.
År 2010 erhöll Magni Spirits AB rätten till namnet "Part Nan Angelen".
Före detta chefsblendern på Vin & Sprit AB, Folke Andersson, är delägare i Magni Spirits AB.
Därmed blev en fortsättning av den bejublade Part Nan Angelen-serien möjlig. Efter ett antal
provningar och testblends av olika single malts (både sherry- och bourbonfat), fastnade
Folke för en singlemalt från destilleriet Glen Scotia, destillerad 1991.
Därför kan Magni Spirits AB idag med stolthet presentera nummer 12 i Folke Anderssons
berömda PNA-serie: Part Nan Angelen Glen Scotia Single Malt 1991!
Glen Scotia Single Malt 1991 är en whisky av "Natural colour and no chill filtered”-kvalitet,
med karaktär av lagringen på både sherrybutts och hogsheads. Doften är stor av malt med
inslag av frukt, sötma, salt och en pikant rök. Stor rund smak av frukt, balanserad sötma, lång
eftersmak och en bestämd men elegant rök.
Glen Scotia Single Malt 1991 buteljeras i en begränsad upplaga om 2006 numrerade flaskor.
Lansering på Systembolagets tillfälliga sortiment den 1 mars 2012.

Produktinformation
Namn: P.N.A. nr 12 ”Glen Scotia 1991”
Region: Campbeltown
Sortimentstyp: Single Malt Scotch Whisky
Alkoholstyrka: 46,2%
Tappad på flaska: Hösten 2011
Antal flaskor: 2.006 st
Ålder: 20 år
Pris: 949 SEK (inkl. moms)
Art nr: 10128
Lansering: 1 mars 2012

Smögen Whisky
Sommarerbjudande 2012 på fat med Whisky
Smögen Whisky ligger strax utanför Hunnebostrand, några kilometer norr om Smögenön,
med gott om salta vindar och hög luftfuktighet – ett idealiskt läge för ett whiskybränneri, där
lagringen sker under gynnsamma klimatmässiga förutsättningar.
Karaktären på råspriten är tydligt rökig från torvrökt malt med minst 40 ppm fenolhalt, samt
med en mycket påtaglig maltighet som kärna. Utöver dessa båda dominerande toner finner
man en grönt fräsch örtighet, mandel eller nötter och tendenser till saftig frukt. Genom
lagringen kommer sedan ektoner till, vilket för exempelvis f.d. Bourbonfat av amerikansk
vitek kommer att ge mycket vaniljtoner samt en förstärkning av den fräschör och ljusa
fruktighet som finns redan i råspriten. För fat av europeisk ek blir tonerna mörkare, med
tyngre krydda – muskot, kardemumma, kanel – och dovare fruktighet som av apelsin och
körsbär. Fat som har innehållit vin som Sherry eller Sauternes får också en lätt vinös touch
och sötma från detta.
Smögen Whisky erbjuder reservation av egna fat med råsprit/whisky. Här finns fat om 28/30
liter, 50/55 liter och andel i normalstora fat om ca 200 liter (Bourbon- eller Sauternesfat). Nu
för sommaren 2012 erbjuder vi whiskyklubbar eller andra sammanslutningar, liksom
privatpersoner, att teckna hela Bourbonfat (first fill) om ca 195 liter, eller hela Sherryfat (first
fill) om ca 225 liter, för särskilt bra villkor.
Bourbonfat om ca 195 liter råsprit @ ca 63,5 % alkohol; reservationskostnad 60 000 kr,
varav
45 000 kr utgör ett räntefritt lån och kostnaden för själva råspriten. Normalpris för åtta
andelar är 80 000 kr, då de köps av olika personer/klubbar.
Sherryfat om ca 225 liter råsprit @ ca 63,5 % alkohol; reservationskostnad 80 000 kr,
varav
52 000 kr utgör ett räntefritt lån och kostnaden för själva råspriten. Normalt säljer vi inte
så här stora Sherryfat, men har förstått att det finns ett visst sug efter dessa exklusiva fat.
I priserna ingår fem års lagringstid, vilket är den ålder då dessa fräscha fat kan ha gjort
whiskyn färdigmogen. Längre lagringstid är förstås möjlig och kostar då f.n. 1 250 kr per
påbörjat år. Fatet lånas under hela lagringstiden. För villkor i övrigt gäller vår vanliga
fatteckningssedel med baksida där det också finns information om vad som händer efter
fatfyllningen. Förväntad avdunstning per år är ca 2 procent av volymen, dock med något mer
första året. Ungefärlig buteljkostnad (50 cl) totalt vid cask strength och då särskilt med
tillkommande punktskatt och Systembolagets påslag vid uthämtning i Sverige blir omkring
460 kr/flaska för Bourbonfatet och omkring 490 kr/flaska för Sherryfatet. Ändringar i särskilt
skattesatser eller graden av avdunstning kan påverka slutpriset.
Erbjudandet gäller till och med september 2012.
Kontakt beställning och frågor: Pär Caldenby, par@smogenwhisky.se, tel: 0761-626 303
Per Caldenby har också skrivet en whiskybok – Whisky Tillverkning Avnjutning.
Det är en bok som ger läsaren konkreta kunskaper om hur maltwhisky tillverkas, varför den
blir som den blir och hur man bäst bedömer och avnjuter sin whisky. Tillverkningsprocessen
beskrivs utförligt, ett tiotal kända destillerier presenteras som detaljerade exempel ur
verkligheten och med tasting notes, samt erbjuds metodik och mallar för bedömning och
provning av whisky.
Köper ni fyra böcker behöver ni bara betala för tre.

Diageo.
Diageo Classic Malts Challenge
Tre år med utmanande smaker för Sveriges hungriga whiskyklubbar.
Under våren korades årets vinnare i Diageo Classic Malt kulinariska mat- och whiskytävling
avsedd för svenska whiskyklubbar. Juryn har de senaste tre åren haft en minst sagt svår men
likväl angenäm uppgift att gallra, välja ut och slutligen utnämna segrande whiskyklubb.
Utmaningen består i att kombinera Skottlands smakpalett med egenhändigt framtagna
menyer. Råvaror och fantasi uppmanas att beblanda sig med maltwhiskyns magi och
resultatet har hitintills varit överväldigande.
Det första årets vinnare Wexio Maltwhiskysällskap, Växjö, slog alla med häpnad då de bland
annat serverade mineralvatten med en skvätt Caol Ila med oväntat positivt resultat . När
whiskyklubben från Småland sedan stod värd 2011 var det omöjligt att undkomma
Söderköpings Small Town Whisky Society´s briljans och utförande. I år var, om möjligt,
loppet jämnare än någonsin. Då röken skingrats, torvrök naturligtvis, stod Karlskrona som
vinnare och tog emot gästernas och juryns jubel, även om juryn var tämligen enig om att
Örnsköldsviks representanter nog hade skapat en av de allra häftigaste enskilda
kombinationen.
Diageo Classic Malts of Scotland har alltid varit intresserade av att sprida budskapet om att
whisky bär på en stor inneboende potential båda som trevligt sällskap i allmänhet men
kanske i synnerhet framförallt tillsammans med andra smaker. Sveriges whiskyklubbar har
ett internationellt rykte och överallt där vi kommer möts vi med största respekt för såväl
kunskap som engagemang.
Tävlingen går vidare. Nya mål och nya utmaningar. Nästa år går finalen i Karlskrona. Det
kanske är dags att prova lite meze, tapas eller pintxos? Vilken av Sveriges alla whiskyklubbar
blir 2013 års skickligaste klubb i att kombinera mat och maltwhisky?

Box Destiller
Prova "Box Whisky"
Box destilleri i Ådalen har varit i gång i ett och ett halvt år. Trots den korta tiden och trots att
det ännu bara har funnits new make och småfatslagrade korttidsexperiment att prova har
lovorden mer eller mindre regnat över destilleriet. Det är något alldeles speciellt som ligger
där och sover i lagerhusen vid Ångermanälvens strand. I Allt om Whiskys blindtest av svensk
whisky i majnumret tog Box platserna 1, 2 och 3.

Nu har din whiskyklubb möjlighet att få uppleva vad många i whiskyvärlden pratar om. Box
destillerichef Roger Melander och Box marknadschef Hasse Nilsson besöker gärna er klubb.
Roger och Hasse är två av Sveriges mest omtyckta provledare och välkända profiler i Whisky
Sverige. Kontakta Box på info@boxwhisky.se så kommer de att höra av sig. Roger och Hasse
håller provningar på alla teman och med alla typer av whisky, enda kravet är att någon
Boxsprit ingår. Provningarna är kostnadsfria för whiskyklubbar vid minst femton deltagare.
Klubbarna betalar endast malten.

Stellan Kramer
Stellan Kramer är en ledande importör av sprit och vin till den svenska marknaden. De
företräder både kända och nya varumärken för whisky, vin, starkvin och likörer. De har
importerat whisky från Skottland sedan 1891 och tillhör de femton största importörerna i
Sverige idag. StellanKramer blev i december 2011 utnämnd till ”Importer of the Year” (Allt
om Vin). Besök oss gärna på www.stellankramer.se.
The Irishman 70 – en irländsk whiskey värd namnet, håller du med Jim Murray?
“No Grain Whiskey, No blend, just 100% pot still Irish Whiskey”
The Irishman 70 (nr: 403) är en ny irländsk whiskey som lanseras den 1 oktober 2012 i
ordinarie sortiment på Systembolaget, 139 kr (35cl). 100% pot still (unikt för Irland) från
Midleton. Till skillnad från andra kända irländska whiskeymärken har The Irishman 70
följande unika egenskaper:







70% single malt
30% ren ”single pot still”
Unik ”pot still vatting”
Ingen grainwhiskey
Lagrad på Bourbonfat
Trippel destillerad

Mångfalt prisbelönt och har 93 poäng i Jim Murrays Whisky Bible (sedan 2009). Håller du
med Jim Murray? Våga jämför mot andra irländska bästsäljare, kontakta
cecilia.martenson@stellankramer.se för varuprov.
Peated Loch Lomond 17 YO
En annan höstnyhet är Loch Lomond 17 YO (nr: 464) Highland single malt skotsk whisky,
529 kr (70cl). Loch Lomond är en rökig whisky med en vacker bärnstensfärg, smak av vanilj,
hasselnöt, russin, rostat bröd, citron, kanel och med en mild och lång eftersmak.
______________________________________________________________________________

Med hopp om att ni alla får en varm och skön sommar
Douglas Christianson / Ordförande SWF

