Kvartalsbrev nr 2 juni 2011.
Vid tidpunkten för förra kvartalsbrevet hade SWF 136 klubbar och 5929 medlemmar.
Idag har vi 148 klubbar och 6185 medlemmar. Det är en otrolig utveckling. Glöm inte bort att
meddela SWF styrelse (sekreteraren) om ni har en ny kontaktman eller om antalet
medlemmar i er klubb förändras. Det första kvartalsbrevet fick mycket positiv respons. Tyvärr
har jag också blivit varse att medlemmar inte har sett kvartalsbrevet. En förutsättning för
detta är att respektive klubbs kontaktman vidarebefordrar inkommen information till alla sina
medlemmar och så är det uppenbarligen inte. Om jag skall uttrycka mig klart så är ju
kontaktmannen just vad ordet säger, en kontaktman mellan styrelsen och medlemmarna.
Skärpning således på vissa håll. Responsen från många av våra whiskyimportörer har också
varit stor. De inser naturligtvis vilket värde 6185 medlemmar har för dem.
Provningsledare.
Vid den senaste provningsledarturnén med Auchentoshan var det alltför många klubbar som
inte levde upp till det minimiantal på 50 deltagare som vi har satt. Ett av skälen som angavs
var att Auchentoshan inte är så spännande whisky. ??? Varför anmäler man då klubben?
Andra klubbar hade kanske velat ha den provningen. Se till underhållningsvärdet och inte
enbart till vilken whisky som presenteras. Lever vi inte upp till 50 deltagare vid varje
provningstillfälle så försämrar vi markant våra möjligheter till framtida fördelning av
provningsledare. Allt fler importörer väljer att själva fördela de provningsledare de får över
från Skottland på de klubbar de vet alltid har många deltagare och där klubb och importör har
bra personkontakter. På så vis har min egen klubb Small Town Whisky Society fått två
provningar med provningsledare från Skottland under 2011. Detta gynnar bara de stora
klubbarna och i vissa fall mindre klubbar där kontaktpersonen är känd i branschen. Vi
har det sista halvåret märkt en klar förändring vilket gjort det svårt för oss i SWF.
Styrelsenytt.
Styrelsemötet i juni föregicks av ett intressant studiebesök på Smögen destilleri. Själva
styrelsemötet hölls i en sommarstuga tillhörig en av styrelsemedlemmarna.
Arbetet med hemsidans modernisering pågår för fullt. Räkna dock inte med att arbetet är
klart förrän ca 1 oktober.
Framtida Convention var en stor punkt på styrelsemötet och vi återkommer i det ärendet.
Årets Convent genomförs som tidigare i samband Stockholm Whiskymässa.
På vår hemsida kommer vid inloggning slumpvis en av klubbarnas loga upp. De klubbar som
har en loga uppmanas att skicka in den till vår Web redaktör Sverker Ehn
sverker.ehn@swawhisky.se
Vårt utbildningsprojekt går också framåt. Vi har ett litet problem med tillstånd att visa bilder,
framför allt rörliga, men det är nog ett övergående problem. Vi räknar med att kunna starta
utbildningen av utbildningsledarna i januari/februari 2012.

Ett uppslag från en styrelsemedlem, som vi skall titta på, är om vi kan arrangera en provning
från Skottland via nätet enbart för SWF. På så vis skulle även våra mindre klubbar kunna ta
del av provningar ledda av destilleripersonal. Finns intresse för detta??????????????????
Räkna dock med att det kommer att ligga en bit framåt i tiden.
Vi kommer att titta på om det finns intresse för att inköpa en SWF-nål att ha på kavajen.
Eventuellt kan vi börja sälja redan på Conventet i höst.
Årets Whiskykrog.
Årets Whiskykrog är nu utsedd och vilken det blir meddelas på SWF Convent i slutet av
september. Vi använder en mall, som vi utvecklat och förbättrat under ett år, för att få en så
rättvis bedömning av föreslagna krogar som det bara är möjligt.
Gordon & MacPhail-stipendiet.
Tre kandidater har utsetts och namnen har skickats till Symposion för beslut. Stipendiet
delas ut på Conventet i september.
Information från våra whiskyimportörer och anslutna destillerier/buteljerare.
Diageo: (Information delvis från Skottland direkt)
- Besökare från 43 länder besökte Diageo destillerier under 2010. Flest besökare kom från
Storbritannien (87 417) följt av Tyskland (24 107), Frankrike (11 617), USA (11 589) och
Spanien (10 570).
Mest besökare hade Talisker (50 550) följt av Oban (32 018) och Blair Athol (28375).
Blair Athol hade dock ett mycket långt stopp från mitten av april t o m juni.
Totalt hade Diageo destillerier 210 432 besökare.
-En 130 år gammal oöppnad Lagavulin destillerad 2 juni 1881 och buteljerad 2 juni 1911
återlämnades till Lagavulin och manager Georgie Crawford 2 juni 2011, 130 år efter
destillering och 100 år efter buteljering. Flaskan hade stått utställd på Royal Lochnagar och
överlämnades av managern på Royal Lochnagar och tidigare manager på Lagavulin Donald
Renwick samt två f d managers på Lagavulin, Peter Campbell och John Thomson.
-Donald Renwick, manager på Royal Lochnagar, går i pension 30 juni och efterträds av
Andrew Millsopp.
-Caol Ila har stängt för besök andra halvan av 2011 beroende på att de skall utöka
kapaciteten med 700 000 liter per år.
Det är inte utan en viss stolthet som jag konstaterar att Small Town Whisky Society i
Söderköping (min egen whiskyklubb), med vår utmärkta kock Anne-Marie Bardler-Weibe i
spetsen, vann Diageo Mat- och Whisky-tävling 2011. Stort Grattis.
Pernod-Ricard.
Joel Katzenstein håller en Speyside provning för klubbar runt om i landet,
Whiskyklubbar I SWF kan kontakta honom direkt på mobil eller mail.
Joel.katzenstein@pernod-ricard-sweden.com
Mob: 0707521743
Provningen kallas Pearls of Speyside och innefattar:
The Glenlivet 15 yo
The Glenlivet Nadurra Triumph
Longmorn 16 yo

Aberlour 16 yo
Aberlour a´Bunadh
Stellan Kramer.
1 juni lanseras från Stellan Kramer ett paket med 3 x50 ml Penderyn. Den första är lagrad på
bourbonfat och slutlagrad på Madeirafat, den andra är lagrad på bourbonfat och slutlagrad i
rökiga bourbonfat och den tredje är lagrad på bourbonfat och slutlagrad på Olorosofat.
Philipsson & Söderberg.
P&S låter meddela att inget av Suntory destillerier har påverkats av jordbävning eller
kärnkraftsolyckan. En 10-årig Hakushu lanserades av P&S 1 april. I förra kvartalsbrevet
skrev vi lite om Bowmore Laimrig. Fortfarande går det att få tag på flaskor.
Symposion.
Glenburgie är för väldigt många ett okänt destilleri som ligger i Forres. Den främsta orsaken
till det är nog att inte så mycket maltwhisky släpps fram utan det mesta går till Ballantine
blendwhisky. För något år sedan släppte Gordon & MacPhail en Glenburgie från 1963 som
väckte stor uppmärksamhet. Nu släpper Symposion 15 juni åter en Glenburgie, den här
gången 22 år gammal och buteljerad av Duncan Taylor.
Clydesdale.
JOLLY GOOD BRANDS!
-En ny aktör på importörhimlen.
Vi har en, än så länge, liten men naggande god portfölj av bra whiskies bestående av
höglandsdestilleriet Tullibardine och buteljeraretiketten The Single Malts of Scotland. Fler
varumärken är på ingång och kommer att presenteras inom kort.
Tullibardine som ligger utanför Blackford i södra delen av Highland började producera sin
fina maltwhisky år 1949. Det drevs från början av grundaren, den kände destilleriarkitekten
William Delmé-Evans och gick senare till, i tur och ordning: Brodie Hepburn, Invergordon och
Whyte & Mackay innan det år 2003 köptes av ett konsortium som drivit det sedan dess. När
man övertog destilleriet hade produktionen legat nere sedan år 1994. Största delen av
whiskyn som finns att tillgå är alltså destillerad före 1994 men man har också börjat buteljera
whisky blandad med yngre destillat från de nya ägarna. De flesta buteljeringarna är s.k.
Vintage-buteljeringar och flertalet är också olika wood-finishes. Ett rejält antal buteljeringar
släpptes 1/6 på Systembolaget.
”The Single Malts of Scotland” buteljeras av den inom whiskykretsar välkände Sukhinder
Singh. Han startade, utanför London, år 1999 bolaget Speciality Drinks med postorderfirman
The Whisky Exchange. På ganska kort tid utvecklades man till att bli en av de allra största
och bästa på området. År 2005 började man buteljera under egen etikett. Mestadels
buteljeras whiskyn som single-cask vid naturlig fatstyrka men en del buteljeringar är smallbatch och buteljerade vid 46 %.
Whiskyn är aldrig kylfiltrerad och utan tillsats av sockerkulör för färgsättning. Destillerier från
alla regioner i Skottland är representerade och whiskyn finns från 10 upp till 40 år. Med
särdeles fina kontakter i whiskybranschen lyckas Sukhinder få tag på fat av exceptionell
kvalitet. ”Russinen ur kakan” hittar vi tack vare vår mångåriga erfarenhet av
whiskybranschen som har gett oss de bästa kontakterna.
Besök vår hemsida: www.jollygoodbrands.se för detaljer om våra produkter och våra
leverantörer.
Jolly Good Brands är ett företag med kopplingar till Clydesdale och du kan beställa våra
varor på Clydesdales hemsida: www.clydesdale.se
Om ni är intresserade av provningar med produkterna hör av er till:

Micke Nilsson, micke@jollygoodbrands.se Provningen blir gratis om inte avståndet blir så
långt att övernattning krävs.
Cask Sweden.
Cask Sweden är sedan den 1.a april stolt importör av Arran Distillers och deras portfölj:
Sedan tidigare finns Arran Single Malt 10 YO på beställningsortimentet. Den 1:a juni
lanserades Arran Single Malt 14 YO i beställningssortimentet.
Vi har som målsättning att under hösten släppa ett antal whiskies från Arran på den Svenska
marknaden, bl.a. Sherry Cask, Bourbon Cask buteljeringar och deras rökta variant Machrie
Moor. Mer info om aktuella datum kommer senare. De kommer att finnas tillgängliga på Beer
& Whisky Festival på Nacka Strand, där man också kommer kunna träffa Euan Mitchell från
Arran under första helgen.
Den 1:a Juli släpps Glengoyne 12 YO, 43% i Systembolagets beställningsortiment, till ett rent
ut sagt grymt pris 315:-/flaska, den kostar ca. 30:- mer i Storbritannien/flaska. Glengoyne 12
YO, är till skillnad från övriga Glengoyne lagrad på både sherryfat av typen ex Oloroso och
ex bourbon 1st. fill. Detta har gett whiskyn en mkt balanserad karaktär, med en härlig
fruktighet och sötma, samt en finstämd sherrykaraktär.
Den1. september släpps exklusivt för Sverige Glengoyne Swedish Oak Finish 16 YO, 46%
pris 659:- och det kommer 750 flaskor. lanseras i drygt 35 butiker. Glengoyne Swedish Oak
Finish är det andra släppet av en Glengoyne som är slutlagrad på svensk ek. Till skillnad från
första släppet så är denna lagrad i ett år på svensk ek (förra gången drygt 3 månader) De två
faten som användes köptes in från Thorslundskagge.
Maxxium.
Silent seasons
The Macallan: 21 juni-9 augusti.
Brand Ambassador
Martin Markvardsen är stolt Brand Ambassador för Edringtons varumärken Highland Park,
The Macallan och The Famous Grouse i Norden och har jobbat i whiskybranschen i över 20
år. Han innehar förutom titlarna ”tungviktsmästare i boxning” och ”Master of Malt” även
”Keeper of the Quaich” som enligt många är bland det finaste man kan få ta emot i
whiskyindustrin. Martin är en underhållare av världsklass och han är otroligt uppbokad.
Därför ber vi er klubbar att vara ute med mycket god framförhållning om ni önskar ha en
provning med honom för era medlemmar.
Vi har följande krav på klubben:
- Klubben köper in drycken och ordnar med betalning o s v från medlemmarna
- Klubben ordnar att det finns projektor, duk och provningsglas i lokalen
- Minsta antal deltagare: 25
- Minst 5 sorters whisky (vi välkomnar en dialog med Martin innan)
- Ingen kostnad för att vi kommer om ovan uppfylls.
Nyheter på G
- I höst släpper vi den tredje och sista utgåvan i Earl Magnus serien från Highland Park. Earl
Haakon (döpt efter Magnus elaka kusin) är 18 y.o. och har en styrka på 54,9%. Ca 500
flaskor kommer till Sverige och vi siktar på en lansering i september om det inte uppstår
några förseningar från Skottland. Priset är 1730 kr. Mer info släpps inom kort!
- Exklusiv lansering för oss svenska whiskyälskare!
-

- Sverige får som en av få speciellt utvalda marknader möjligheten att erbjuda Laphroaig Cairdeas
Ileach Edition 2011.
- Årets Cairdeas kallas Ileach Edition och är framtagen av John Campbell, som är den första Distillery
Manager från Laphroaig som är född och uppvuxen på Islay. Ordet “Ileach” är benämning för någon
som är från Islay.
- John har valt ut 48 st fat från det traditionella dunnage-lagret som omringar Laphroaigs destilleri.
Faten är alla “first fill”, och har lagrats under 8 år.
- Att svenska konsumenter får möjligheten att avnjuta denna specialutgåva är fantastiskt roligt, och vi
kan bara gratulera de som lyckas komma åt ett exemplar i början av augusti säger Marcus Brand,
Brand Manager för Laphroaig i Sverige.
- Laphroaig Cairdeas Ileach Edition 2011 lanseras den 1 augusti på Systembolaget i 2472 ex.

BOX destilleri.
Efter att ha varit ett projekt från 2006 så är, från 2010, Box Whisky definitivt ett företag med 6
anställda. Vår produktion kom igång i månadsskiftet november/december 2010. Vi kommer
under detta år att producera ca 80 000 liter 100 % alkohol. Inom något år så kommer
volymen att vara ca 115-120 000 liter. Med denna produktionstakt innebär det att vi kommer
att behöva bygga ett nytt lagerhus per år under de tio närmaste åren. Alla lagerhus ska ligga
i anslutning till vårt destilleri.
Vår destillerichef Roger Melander har valt att lagra vårt nydestillat på lite olika typer och
storlekar av fat men i huvudsak på Bourbon fat.
Det som vi erbjuder alla fatintresserade är ett s.k. Ankare. Ett Ankare är ett gammalt mått för
öl och sprit från 1600-talet. Det rymmer 39,25 liter. Mer information om våra faterbjudanden
kan ni se på vår hemsida www.boxwhisky.se
För er som vill ha en whiskyprovning utöver det vanliga, kontakta oss på Box Whisky. Vår
manager, Roger Melander, kommer gärna till er och håller en provning/utbildning. Jag vill
också nämna att vi har ett samarbete med några andra namnkunniga provningsledare som
gärna hjälper till.
Den 16 juli 2011 arrangerar vi den årliga Whiskyfestivalen hos oss. Whiskyprovningar,
fatfyllning, artistuppträdande, mat och en del annat kommer att hända under denna dag dit ni
naturligtvis är välkomna.
Jag vill med detta brev säga att vår ambition på Box Whisky är att vara whiskyklubbarnas
destilleri.
Det vi kan erbjuda er är vår kunskap, engagemang, öppenhet och vår vilja att få fram en
produkt i världsklass. Ni kommer att få specialerbjudande på våra produkter, inbjudan till
speciella arrangemang för bara whiskyklubbar etc.
Äntligen kan vi meddela att nu är vi redo att ta emot besökare till vårt whiskydestilleri.
Det vi kan erbjuda är allt ifrån öppna visningar till skräddarsydda besök.
ALLA besök måste förbokas. Du bokar genom att mejla till besok@boxwhisky.se eller ringa
till +46 70- 592 62 27.
Vi kan för närvarande bara hantera kontanter, alltså inte kortbetalning.
I vår souvenirshop kan du hitta bland annat t-shirts, kepsar, whiskyglas. Den kommer att
vara öppen 30 min innan besöket.

NYHET!!!
Bara på destilleriet och då menar jag bara på destilleriet kan du köpa ett noga utvalt special
fat som du kan lagra din whisky i hos oss. Du väljer ut ett fat, bär med dig fatet till vårt
tapphus och fyller det, märker ditt fat, lägger ditt fat i vårt lagerhus för att till sist erhålla ett

fatägarebevis. Men som sagt, det är bara på destilleriet du kan köpa detta fat. Denna nyhet
börjar gälla from 2011-06-27.
Bokning av ditt besök sker alltså på besok@boxwhisky.se eller +46 70-592 62 27 och är
obligatoriskt.
Whiskyturer och whiskymässa på Cinderella.
Observera att Whiskymässan på Cinderella är flyttad till februari 2012.
Hösten 2011
15-sep Moet Hennesy eller Five Eyes. På engelska med Rachel Barrie , Master Blender
Tema `Ardbeg - WILD at sea´
13-okt Interbrands. På engelska med David Robertson, Rare Whisky Director
Tema Rare, precious and unique whiskies The Dalmore and Fettercairn.
10-nov Symposion på svenska med Thomas Kuuttanen och Magnus Fagerström
Tema Exklusiv whisky, exklusivt för Viking Line.
08-dec William Grants & Son På engelska med Brian Kinsman , Master Blender
Tema Glenfiddich
Whisky Fair Denna gång utökad till tre dagar/kryssningar.
.2012 16-17-18. Februari
Rabatt på whiskytidningar för SWF medlemmar.
Vid diskussioner med tidningen Whisky & Bourbon har vi fått en långsiktig överenskommelse
för SWF medlemmar. Ni kan prenumerera på tidningen för 199 kr/år. Är du redan
prenumerant så får du det nya priset då din prenumeration går ut. Förutsättningen är dock att
du kontaktar Christoffer Enquist på tidningen christoffer.enquist@livetsgoda.se,talar om vad
du heter, adress och vilken whiskyklubb du tillhör.
Tidningen Allt on Whisky ger ett erbjudande, också långsiktigt, om 90 kr/år. Även här gäller
att när din eventuella prenumeration går ut så får du rabatterbjudandet. Tala om vilken
whiskyklubb du tillhör då du lämnar in din prenumeration.
Övrigt.
Synpunkter på Kvartalsbrevets innehåll och utformning är alltid välkommet.
Avslutningsvis önskar styrelsen i SWF alla medlemmar en varm och avkopplande sommar.
Genom
Douglas Christianson
Ordförande SWF.

