Kvartalsbrev nr 7 september 2012

Styrelsenytt.
-

SWF skiftar efter årsskiftet plattform för hemsidan, vi återkommer med exakt datum.
Den nya adressen blir www.s-w-f.se (med bindestreck )
Den gamla plattformen är uppsagd och ”dör” senast i mars 2013 och innan dess skall den nya
starta. Den gamla web-adressen kommer då att peka till den nya plattformen.

-

SWF styrelse är mycket tillfreds med samarbetet med tidningen Whisky & Bourbon. Vi
informerade om det i Kvartalsbrev nr 6. Förhoppningsvis är det många medlemmar som har
nappat på det bra prenumerationspriset vi erbjöds. SWF kommer att ha en sida i varje
nummer av tidningen. Vid första tillfället, i nästa nummer, kommer jag att presentera SWF. I
kommande nummer är det olika styrelsemedlemmar som kommer att skriva något.
Tidningen kommer också att besöka våra whiskyklubbar. I nästa nummer av tidningen är det
Borås Uisge Beatha Whisky Club som fått besök.

-

Någon månad efter årsmötet skall årsavgiften till SWF betalas in. Förra året hade vi oerhörda
problem att få in medlemsavgiften. Det kostade vår kassör och några andra
styrelsemedlemmar massor av tid och så skall det inte behöva vara. Jag vädjar till er att
betala in när ni blir ombedda att göra det. Det är enklast för alla. Efter förra året har vi infört
en straffavgift om inte avgiften är betald efter en viss tid. Den har vi inte infört för att tjäna
pengar. Den vanligaste orsaken till att avgiften inte betalades in var bristande
kommunikation mellan kontaktman och kassör i klubbarna.

-

SWF har skaffat en juridisk rådgivare. Som alla andra i styrelsen och i våra olika
arbetsgrupper kommer han att arbeta ideellt. Obs, han är med som rådgivare och avsikten är
inte att han skall driva några mål. Kontakt med vår juridiska rådgivare fås genom styrelsen.

-

De senaste veckorna har SWF fått tre nya medlemsklubbar. Den ena klubben är den första
SWF klubben i Jämtland. Klubbarna är jättevälkomna. Det finns många whiskyklubbar i
Sverige som inte är medlemmar i SWF. Känner ni till någon klubb är vi tacksamma om ni
informerar dem om SWF.

-

Ett mål med SWF är att ge enskilda föreningsmedlemmar möjlighet att deltaga i andra
föreningars provningar. Hur skall det gå till? Ja, det vet jag inte, men styrelsen uppmanar
medlemsklubbarnaklubbarna att ta kontakt med närliggande klubbar, precis som Njuta
Whiskysällskap i Sundsvall genom Jonas Östberg, har gjort. Se resereportage nedan.

-

En uppmärksam SWF-medlem informerade SWF om att mässan i Stockholm öppnar
redan kl 1200 den 28 september, den dag vi har årsmöte och Convention. Bra gjort. För de
medlemmar som skall delta i Convention och vill få ut sin biljett tidigare gäller följande:
Biljetterna kan delas ut klubbvis på restaurang Fazer från kl 1130 för de som så önskar.

-

I oktober 2013 är det 10 år sedan SWF bildades. Hur vi skall fira det vet vi inte ännu. Kanske
har just Du något förslag. Maila mig gärna.

-

Det är säkert många av klubbarna som har något jubileum, 5, 10, 15 år eller kanske ännu
mer. Ge oss gärna information om det. Chansen eller risken, beroende på hur man ser på
det, att man får besök av Whisky & Bourbon är då lite större.

-

Vi har fått 2231 flaskor beställda av vår senaste SWF-buteljering. Det är rekord. Det ser ut
som om alla flaskorna faktiskt kan levereras. Vår buteljeringsgrupp har gjort ett jättefint
jobb. Arbetet med att ta fram en ”jubileumswhisky” till SWF 10-årsjubileum har påbörjats.

-

Utbildningsledarutbildningen i Backafallsbyn räknar vi med kommer att gå som planerat
20-21 oktober. Fler elever får plats. Anmälan till vordf@svenskawhisky.se

Från våra klubbar
SWF styrelse ser gärna att klubbarna bidrar med inlägg i Kvartalsbrevet. Här kommer ett
resereportage från Njuta Whiskysällskap.

Resa till Box Whiskyfestival den 30 juni 2012.
När man vaknar på morgonen och ser regntyngda moln på himlen och det inte spelar någon roll, så vet
man att det är något roligt på gång.
Vi kommer att tillbringa dagen på underbara Box destilleri i Bjärtrå Ådalen. Det är sjätte året i rad som
det är festival. Vi från Njuta Whiskysällskap ordnar ett par resor i whiskyns tecken varje år. Alla som
vill åka med är välkomna. Det roliga med årets resa är att vi har bjudit med andra whiskyklubbar i
Medelpad.
Efter Svenska Whiskyförbundet’s utbildning av whiskyklubbarna fick man många nya kontakter och
för klubbarna är det viktigt att vi ordnar aktiviteter tillsammans. Det går lättare när man är flera som
delar på till exempel busskostnader.
Vi är 28 spända whiskyvänner som kliver på bussen mot Box. Efter en genomgång av dagens
aktiviteter på destilleriet och i bussen börjar vi med den obligatoriska lotteriförsäljningen. Första priset
är Box Vatted Nr2. Alla vill naturligtvis vinna. Men i detta lotteri finns bara en vinnare så grattis till
Tommy Henriksson från LOGOS som vann första pris. Nu lägger vi turen bakom oss och börjar
gnugga geniknölarna. Whiskymästerskapen 2012 ska avgöras. 10 stycken 1x2 frågor plus en
utslagsfråga. När alla frågorna är besvarade har vi en mycket lycklig vinnare. Grattis Peter Ekdahl.

Mycket bra jobbat. När vi parkerar bussen känns det som tiden har gått väldigt fort. När vi ska kliva av
hör jag en passagerare säga. ”Mot whiskyn” och jag kan inte annat än hålla med.
Vi har bokat två provningar under dagen. Den första är med Hasse Nilsson, känd whiskyprofil och
Box nya marknadschef. Det är en introduktion till malt whisky. Provningen med Hasse är klockan
14:00 så vi hinner gå runt lite på området och njuta av destilleriet och dess omgivningar. Andra
provnigen är klockan 17:00 med destillerichefen Roger Melander. Spännande.
Det är mycket bra ordnat på festivalen. Det var lite strul med elen i början men vad gör det när man
sitter med en liten whisky. Det går en guidad tur varje timme hela dagen. Några passar på att gå den
före provningen. Andra passar på att kolla in Clydesdale, som är där med ett väldigt trevligt sortiment.
Jag återkommer med vilka sorter som provades där.
Klockan blir snabbt två och vi sätter oss ner för dagens första provning. Hasse guidar oss igenom
whiskyns underbara värld på ett fantastiskt bra sätt. Vi provar: Glenlivet Nàdurra, Aberlour ábunadh,
Box Svensk ek, Yamazaki 12år och Lagavulin 16 år. Provningen är perfekt som introduktion till
whiskyns underbara värld.
Efter provningen passar jag på att ställa fem snabba till Hasse:
1. Tog det lång tid att bestämma sig för att tacka ja till jobbet på Box?
”Kort och gott NEJ”
2. Hur ser den närmaste tiden ut för Box?
”Vi ska vara med på alla mässor och hålla minst 100 provningar i höst”
3. Hur stora vill Box bli?
”Produktionsmässigt 100.000L ren alkohol per år. Göra en whisky i världsklass
och bli bäst på det vi gör.”
4. Hur ser jobbet ut gent emot whiskyklubbarna?
”Vi kommer till klubbarna och håller provningar gratis. Ni måste naturligtvis köpa spriten. Vi ska
som sagt hålla 100 provningar i höst så alla klubbar är välkomna att kontakta oss så sätter vi ihop
en provning tillsammans.”
5. Har du roligt?
”Så in i ……”
Vi tackar för oss och vandrar vidare.
Efter provningen blir det en tur till Länsmansgårdens tält för en kopp kaffe och en bit äppelpaj. Det
finns även ett mattält med en mycket god potatisgratäng och kärlknöl. Det går ingen nöd på oss här
uppe.
I Clydesdales tält finns alla möjliga whiskysorter. Vi provar Akashi från Japan och Amrut från Indien.
Teerenpeli från Finland och några olika bourbonsorter. Det känns som ”nya” världens whisky är

riktigt på gång. Vi tackar Robin Tucek och han avslutar med att berätta historien om de tre nunnorna.
Härlig stämning och nu börjar det till och med att spricka upp på himlen och solen letar sig fram.
Nu är det redan dags för provningen med Roger Melander. Han berättar om Box och hur han tänker
gällande whiskyproduktion. Jag tror att alla är överens om att Box råsprit och korttidslagrade
produkter är helt underbara. Provningen är en blind provning och det diskuteras dofter smaker och
lukter. Vi plockar ut två favoriter. Vinnarna blir 30 årig Caol Ila och 27 årig Dailuaine. De andra
sorterna kommer inte långt efter. 17 årig Bladnoch, 38 årig Glenlivet och 20 årig Glenrothes. Roger
har plockat ut underbara sorter.
Jag passar på att ställa fem snabba till Roger också.
1. Hur ser närmaste tiden ut produktionsmässigt?
”Vi ökar produktionen om en vecka till 5 batcher för att nå målet på 100.000L”
2. Hur stora vill Box bli?
”Vi kan kanske öka produktionen till 120.000L men målet är en produktion på 100.000L”
3. Kommer er underbara råsprit att buteljeras?
”Ja i höst”
4. Rökig eller orökt?
”Det var mycket jobb med att få fram det rökta receptet men jag gillar båda.”
5. Har du roligt?
”Naturligtvis”
Vi tackar Roger för en underbar provning och för att råspriten kommer att buteljeras.
En dag på Box kan inte avslutas på ett bättre sätt än med fatköp. Den här gången blir det rökt recept på
ett sherryfat. 39,25 liter av Box nydestillat i ett sherry fat. Jag längtar till den 30 juni 2015. Det
kommer att bli många fler turer till ett av världens bästa destillerier. Jag kan varmt rekommendera en
utflykt till Bjärtå och Box destilleri. En sak är säker, vi syns på nästa års festival. Mina vänner i bussen
är väldigt nöjda med dagen. Vi pratar om vad som provats under dagen om hur fint destilleriet är och
när jag berättar att Roger eller Hasse kommer som provningsledare på vår första provning den 5
september blir alla mer än nöjda.
Tack för en trevlig dag!
Slaínte
Jonas Östberg / Njuta Whiskysällskap i Sundsvall

Från våra importörer/producenter/kontakter.

Svensk Whiskyförmedling.
Tappen Kuusela, vad är Svensk Whiskyförmedling?
Vår idé är att erbjuda whiskyentusiasten allt det som faller mellan stolarna i det nuvarande systemet
med monopol, till exempel tillgång till det stora antalet buteljeringar som inte finner vägen till
Systembolaget, har blivit slutsålda där eller inte har hunnit lanserats än.
Vi tillhandahåller snabb och effektiv hjälp med privatimport.
Det är flera Svenska whiskyklubbar som vi hjälpt med köp av eget fat som buteljerats för deras
räkning. Vi hjälper även till med buteljering, framtagning av skräddarsydda klubbetiketter och med
leveranserna, antingen via privatimport eller via systembolaget till medlemmarna i whiskyklubben.
Till hösten 2012 kommer vi att representera några agenturer på systembolaget.
Vår serie Svenska Mässor som vi lanserade på Stockholm Beer 2011 har fått sina efterföljare
Svenska Mässor I (Mortlach 1997) Stockholm Beer 2011
Svenska Mässor II (Bunnahabhain 1981) Örebro Öl och Whiskymässan 2011
Samt att vi kommer ha en Svenska Mässor III (Laphroaig 1997) vid Stockholm Beer 2012 .
Vi arrangerar även whiskyresor och kommer att arrangera en resa till Japan våren 2013, med minst 4
destilleribesök.
Om du eller er klubb är intresserad av något av ovan tveka inte att höra av er till oss eller läsa mer på
http://www.whiskyformedling.se eller http://facebook.com/whiskyformedling
Andreas Magnusson

Tappen Kuusela

Andreas@whiskyformedling.se

tappen@whiskyformedling.se

+46702481980

+46706292014

Stellan Kramer
Loch Lomond Peated 17 YO ny på Systembolaget
Den 1 oktober lanseras Loch Lomond Peated 17 YO, Highland single malt skotsk whisky från
traditionell koppar still-destillering.
Loch Lomond är en rökig bärnstensfärgad 17 åring med smak av vanilj, hasselnöt, russin, rostat bröd,
citron, kanel och med en mild och lång eftersmak.
Legendariske John McDougall beskriver Loch Lomond Peated 17 YO som: ”An extremely well
rounded whisky, full of character and complexity”.

Loch Lomond är också namnet på Skottlands största sjö. Vid den södra delen av den vackra sjön
byggdes Loch Lomond Distillery år 1965. Det är det enda destilleri som har samma namn som sin
vattenkälla och det enda destilleri som producerar både malt- och grainwhisky i samma
anläggning. Loch Lomond köptes av Familjen Bulloch 1985. Bullochs intressen i skotsk
whiskyindustri sträcker sig tillbaka till 1842, då Gabriel Bulloch inledde ett samarbete med JH Dewar
i Glasgow. De började med en affär där de själva tappade flaskorna i källaren, och de etablerade
sedermera en egen tappningsanläggning - Glen Catrine Bonded Warehouse Company som även ligger
bakom varumärkena High Commissioner (nr 20444, tredje bäst säljande skotska whiskyn i
Storbritannien) och Glen's (andra bäst säljande vodkan i Storbritannien).
Loch Lomond är också namnet på Hergés favoritwhisky och figurerar i hans legendariska
seriemagasin.
Vi har ett begränsat antal varuprover att erbjuda. Anmäl intresse för varuprover till
cecilia.martenson@stellankramer.se. Först till kvarn som gäller!
Loch Lomond 17YO, 529kr, 70cl.

Diageo.
Diageo har lovat att det kommer en ny Mat- och Whiskytävling under våren 2013.
Med stor tillfredställelse noterar man att den skotska whiskyns framgångar fortsätter. Diageo
investerar stora summor i maltwhiskytillverkningen både i Speyside och på Islay. Caol Ila har utökat
sin kapacitet med i det närmaste det dubbla, likaså Linkwood, Cragganmore, Glen Elgin etc. Under
oktober har vi dessutom möjlighet att i Sverige få tillgång till en av de mest framgångsrika
maltwhiskies som lanserats de senaste åren – nämligen Singelton of Dufftown 12 år. Systembolagets
pris är satt till 329 kr och lanseringsdatum är den första oktober.
Självklart dyker Special Releases upp även detta år. Antalet flaskor av Brora 35 YO och Port Ellen 32
YO är inte alltför många, men för Er som verkligen vill köpa en flaska, lanseras de tillsammans med
den hett eftertraktade Lagavulin 21 YO den första december. Övriga Special Releases 2012 är
Auchroisk 30 år, Dalwhinnie 25år, Caol Ila 14 år, Lagavulin 12 år och Talisker 35 år. Dalwhinnie och
Auchroisk kommer inte att lanseras i Sverige.
Vidare kan det vara av intresse att känna till att Johnnie Walker, världens mest sålda skotska whisky,
tar nya steg på sin promenad runt klotet. Green Label och Gold Label fasas ut ur sortimentet medan
Gold Label Reserve och Platinum Label dyker upp. Två whiskys som står stadigt i den skotska
whiskytraditionens mylla men med blicken vänd mot framtiden. En smakrik och intressant whiskyhöst
väntar minsann. Besök gärna www.malts.com för mer information. -

Allt om Whisky.
Tidningen Allt om Whisky har återkommit till styrelsen med ett tidsbegränsat erbjudande till
SWF medlemmar.

Allt om Whisky firar nu 10 år med ett exklusivt erbjudande till alla klubbmedlemmar i SWF.
Vi erbjuder alla en prenumeration på 6 nummer för endast 199:-, man tjänar160:-.
Erbjudandet gäller förstås även gåvoprenumerationer från medlemmarna till vänner och
bekanta t ex. nu till jul. Klicka på länken nedan och beställ din prenumeration nu!
https://www.prenservice.se//bestallpren.aspx?Internetkod=041-041291
Den prenumererade upplagan innehåller alltid fler sidor, mer läsning och en del annonser.
Om man redan är prenumerant kan man förlänga sin nuvarande prenumeration med detta
erbjudande. Vid förlängning vänligen ring Titeldata 0770 - 457141.
Erbjudandet gäller året ut.

Sedan Maxxium blev Edrington Sweden den 1 april så har mycket hänt bland våra varumärken.

Highland Park
Highland Park fortsätter sin framgångssaga genom att i juni månad presentera två nya produkter som
är exklusiva för Trevel Retail; Highland Park Vintage 1991 & Highland Park Vintage 2001. Det
planeras för fullt inför den andra utgåvan inom serien Valhalla Collection. Highland Park Thor har inte
enbart varit en succé i Sverige utan även på andra sidan Atlanten, där den i USA såldes slut (genom
förbeställningar) innan den ens lanserats(!).
Highland Park har även på senare tid vunnit flertalet prestigefyllda priser där den senaste
Sverigebekantingen Highland Park Thor vunnit bla ”Spirit Design Masters Award” på The Spirits
Business 2012 Awards, samt guld på International Spirits Challenge 2012. Andra priser från just den
senare tävlingen; Highland Park 12yo – Silver, Highland Park 18yo – Silver och Highland Park –
Drakkar – Silver.
Vill man som sann whiskyentusiast besöka det nordligaste destilleriet på Skottland bör man ta sig till
Orkney och göra ett besök på Highland Park Distillery.
Vad gäller Highland Park Distillery har det under sommaren genomförts en uppdatering och
upputsning av några av destilleriets maskiner och byggnader. Dels har produktionsmaterial för
mäskningsprocessen uppdaterats, samt att delar av byggnationen där det mältade kornet anländer har
förnyats. I övrigt kan Highland Park meddela att trots den mycket regniga sommaren så har volymen
av torr torv som används inte påverkats av frånvaron av soliga dagar på Orkney.

En stor nyhet för Highland Park har varit lanseringen av sin egen applikation, som fungerar både för
smart phones samt surfplattor. Här kan man bl a bli medlem i Inner Circle där man som medlem ges
en unik chans att få sitt eget porträtt permanent uppsatt på destilleriet samt exklusiv
förhandsinformation om alla buteljeringar och nyheter. Appen finns att ladda ner både på Appstore
och Androidstore (sök på Highland Park).

The Macallan
Under sommaren har det endast varit tre veckors paus i produktionen. Detta för inspektion av all
maskinell utrustning.
Under juli månad buteljerades 17 stycken speciellt utvalda fat som framtagits av totalt 138 ton mistrel
som Macallan förfogar över. Vid buteljeringen närvarade köparna av dessa fat, där de på plats fick ta
emot sina exklusiva produkter.
Tre stycken special editions har under sommaren lanserats globalt: The Macallan Masters of
Photography: Annie Leibovitz edition (4 single cask whiskies), The Macallan Diamond Jubilee
(hyllning till Drottning Elisabeth) och The Macallan and Sir Peter Blake celebrate 8 decades (hyllning
till Sir Peter Blake, känd brittisk pop producent).

Philipson&Söderberg
Philipson&Söderberg har anställt en ny whiskyambassadör Christian Ingerhed.
Christian.ingerhed@philipsonsoderberg.se
Den 11 september kl 10.00 gick startskottet för försäljningen på Systembolaget av Bowmore Laimrig
och den här gången är det batch 3 som gäller. Namnet Laimrig som betyder pir på gaeliska togs från
början fram exklusivt för den svenska marknaden. Precis som de två tidigare lanseringarna är den här
Bowmore när det är som allra bäst; Mycket rök och mycket sherry, en himmelsk kombination direkt
från fatet med en alkoholhalt på 53,7%.
”Vi är extremt glada att kunna fortsätta med denna mycket uppskattade version av Bowmore. Whiskyn
är till bristningsgränsen packad med; torv, rök med framförallt sherry och frukt” säger Petter Berglund
på Philipson&Söderberg.
Bowmore Laimrig batch 2 finns fortfarande kvar i enstaka butiker runtom i landet. Flaskorna för batch
3 är som vid tidigare lanseringar numrerade och allt som allt finns det 18000 flaskor i världen.
Bowmore Laimrig batch 3
Ursprung: Islay, Skottland
Varunr:477 Pris:649kr
______________________________________________________________

Med hopp om en trevlig whiskyhöst

Douglas Christianson
Ordförande SWF

