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Förbundet representerar idag 207 klubbar med 9367 enskilda  medlemmar 
Nya klubbar under 2020 är Quid Bonum i Malmö, Trollhättans Maltsällskap, Dryckesakademin i Flen, Whiskytornet i Kalmar, 

East Coast Whisky Club i Östhammar, Ivetofta Whiskysällskap i Bromölla,  Bygdeå Whiskygille i Robertsfors, Kampholma 

Whisky Klubb nära Hässleholm/Perstorp, Whiskyprovarna i Väst, Mr Ed Whisky Connoisseurs i Karlstad. 

Dessutom har dryckesklubben H.I.C.I.L.S i Varberg glädjande återvänt till SWF.  

Hello Whisky Lovers
Det har varit ett väldigt tråkigt år på många sätt, dels har många råkat illa ut av Covid som sjukdom, dels har 

verksamheter, tex Birka Cruises, Viking Line och mässorganisatörer tagit skada av situationen och inte minst 

har våra egna kärnaktiviteter att träffas och prova whisky till stor del uteblivit. I skrivande stund vet vi inte 

när vi är tillbaka i en normal situation, min personliga uppfattning är att vi nog får vänta in sommaren innan 

vi känner oss trygga. 

Trots allt elände så har förbundet genomfört ett årsmöte och valt en ny styrelse. Vår utmaningen var att 

genomföra ett digitalt årsmöte över nätet, 34 klubbar deltog och vi lyckades även distribuera den 

stadgeenliga ”dramen” för en gemensam skål. Vi använde ZOOM som verktyg, det hela var lyckat. 

Så dramatiskt blev det nu inte med ny styrelse! Styrelsen i sin helhet är kvar i samma konstellation som 

föregående verksamhetsår med den skillnaden att Susan Stenström, vår eventansvarig, har tagit över rollen 

som vice ordförande efter Mattias, från Beathas Vänner. Mattias trappar ner efter många år i styrelsen och 

får istället mer att göra hemma i sin egen klubb på grund av en sorglig händelse.  

Under året har Berth Axelsson, ordförande i  Beathas Vänner lämnat oss alla 

efter en längre tids sjukdom (Dock inte Covid 19 relaterat). 

Det är mycket sorgligt när en god kamrat rycks bort i förtid. 

Jag föreslår att vi alla vid ett lämpligt tillfälle tar en enskild tyst minut 

och hedrar Berths minne med fin dram. 

Sláinte Berth 

till höger en specifik utgåva buteljerad av Beatha till Berths minne

för SWF styrelse 

Peter Borg 
Ordförande 



 

 

 

Förbundets Aktiviteter 

Whisky Convention är en högtid inom Svenska Whiskyförbundet, med en omfattande presentation och 

provning av nyheter från marknaden samt en galafest med utdelning av utmärkelser och diplom.  

Som är väl känt så har alla dessa planer havererat i Covid-19’s kölvatten. Detta fick följdkonsekvenser då vi 

till exempel genomfört omröstningen av Årets Whiskykrog att presenteras på Birka i början av september. 

Då även alternativkryssningen i november blev inställd så skapade vi ett alternativ, Whisky Dinner. 

Planen var att genomföra en sittande provning på Grand Hotel i Saltsjöbaden, en galamiddag helt enkelt. 

Även dessna plan grusades och även resevdatumet i början av februari ströks. 

Mycket jobb för ingenting kan man tycka men det har fötts en del tankar. Att ha en ”Gala Middag” typ 

Whisky Dinner var kanske inte var så dumt, vi tänkte därför prova båda aktiviteterna till hösten. Den 

ordinarie Convention knyter vi kanske till en existerande mässa igen, kanske på vattnet om våra planerna 

går i lås, ”tax free” är en trevlig komponent har vi noterat de sista två genomförda Whisky Conventions. En 

Whisky Dinner med guldkant kan vara en trevlig miljö att honorera nya medlemmar i SWF Whisky Hall of 

Fame t.ex..  Mer om allt detta kommer under våren när allt stabiliserat sig.  

 

 Årets Whiskykrog 
Omröstningen är sedan länge avslutad och tyvärr har den inte publicerats i väntan på Convention och 

Whisky Dinner men lagom till nyårsraketerna valde vi att inte hålla på resultatet längre då det stod klart att 

vi inte kan genomföra någon Whisky Dinner i februari. 

 

Efter en lång kamp mellan Ardbeg Embassy och Bredaryds Värdshus stod det klart vem som spurtade bäst. 

 

Vi gratulerar Bredaryds Värdshus till Årets Whiskykrog 2020 

Efter Ardbeg Emabassy som var klar tvåa föll tredjeplatsen hos Maja på Bishop Arms GAT i Malmö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sju i topp 
1) Bredaryds Värdshus 
2) Ardbeg Embassy 
3) Bishop Arms Gustav Adolfs Torg 
4) Hotell Skansen 
5) Brygghuset i Fiskebäckskil,  
6) Stora Hotellet i Nyköping 
7) Akkurat. 

Krögaren Helena Hugo sitter nöjd… 

             med vapendragaren Victor Bergman 



 

                                                                
 

SWF Whisky Hall of Fame 
 
Vi startade 2019 med SWF Hall of Fame, en aktivitet menad att 
visa uppskattning för de personer som har bidragit till att Sverige 
har utvecklats till en av de mest kunniga whiskynationerna. 
Tanken är att vi skall ihågkomma de personer som dels varit med 
och byggt upp SWF rent ideellt och därmed lagt grunden till 
klubbverksamheten och det unika whiskyintresset i Sverige. 
Vi skall också hylla de professionella aktörer som levererar och 
exponerar det gyllene guldet i Sverige d.v.s. importörer/ agenter/ 
mässor som bidragit till SWFs utveckling. 
 
Förra året utsåg vi Hans Lilja som verkat ideellt och kan betraktas 
som initiativtagaren till SWF samt Thomas Kuuttanen som 
representant för Symposion, en av de tidigaste importörerna av 
kvalitativ maltwhisky i Sverige  
 
Som alla förstår så har vi namn på de som skulle hyllas 2020, tyvärr får vi hålla dessa i lönndom till vi får en 
bra scen att utväxla våra diplom och utmärkelser ifrån. Under det gånga året skulle vi dessutom utöka med 
en kategori nämligen producentledet, vilket inbegriper inte minst en och annan Skotte. 
Det faktum att vi tappat ett år gör att vi får fler att hylla under 2021. 

 

Stipendiater 
Varje år utser vi en stipendiat som till fullo sponsras av Symposion. Längre tillbaka åkte stipendiaten till en 

fin upplevelse hos Gordon & MacPhail i Elgin och det inkluderade praktik på Benromach.  

De senaste åren har Stipendiet innefattat en veckas fantastisk utbildning på Springbank i Campbeltown.  

Då Springbank är stängt och resandet är begränsat så har vi hoppat över denna utnämning 2020 och det 

står er alla fritt att nominera kandidater inför kommande Convention.  

Förra årets stipendiat var Robbe Jörfalk. 

Nominerad personen får inte vara en i huvudsak en ”kommersiell person” utan skall vara en ideell kraft 

som är medlem i någon SWF-klubb där han/hon gjort stort avtryck i klubben och/ eller i förbundet.  

Skriv en liten berättelse kort och gott till ordf@svenskawhisky.se .  

Tidigare inskickade nomineringar har vi sparat till 2021. 

 

SWF Buteljering 

Buteljeringsgruppen har buteljering #34 planerad för släpp innan sommaren.  

Det blir återigen en fatstark Single Cask men vi räknar med en större 46-procentig utgåva till hösten. 

 

Nr 33  är snart hos er, planen är att den skall hinna ut under januari. 

                          Här provas det friskt inför nästa utgåva  nr 34 

mailto:ordf@svenskawhisky.se


 

 

Allt om Whisky 

Billigare whiskyläsning för dig! 

I samarbete med Svenskawhisky Förbundet har Allt om Whisky nu skapat ett erbjudande för dig som är 

medlem i SWF. Du får chansen att prenumerera på tidningen Allt om Whisky & Öl till ett oslagbart 

kampanjpris. Ett helår med 6 utgåvor för bara 199 kr (ordinarie pris 594 kr). Du får även en digital 

prenumeration av tidningen på köpet (värde 99 kr). Den prenumererade tidningen har fler sidor och mer 

läsning än den du finner i butik.  

I magasinet finner du allt om whisky och en del om öl – reportage, whiskyprofiler, nyheter, tester, frågor 

och svar, tips, med mera. Allt för dig med brinnande intresse för whisky med andra ord.  

Gå in på alltomwhisky.prenservice.se och beställ din prenumeration.   

Funkar inte länken ovan kopiera länken nedan och lägg in den i din browser.  

https://alltomwhisky.prenservice.se/KodLandning/Index/?Internetkod=041-041300 

Är du redan prenumerant så kan du förlänga din prenumeration till detta kampanjpris 

Ring då prenumerationsavdelningen på 08 - 522 183 41 och nämn kampanjkoden 041300 

Säg att du vill förlänga din nuvarande prenumeration med kampanjpriset  

Önskar du kan du självklart ge bort en prenumeration till en vän. 

  

Emma Andersson 
chefredaktör Allt om Whisky 

 

https://alltomwhisky.prenservice.se/KodLandning/Index/?Internetkod=041-041300
https://alltomwhisky.prenservice.se/KodLandning/Index/?Internetkod=041-041300


 

 
Whisky Kalendern 
 

Lite repetition om hur SWF hänger ihop med Whiskykalendern ! 
 
Whiskykalendern är en helt fristående kommersiell produkt som drivs av ett enormt intresse för whisky och 
föreningsverksamhet. En fantastisk kombination kan jag personligen tycka. 
 
SWF hyr tillgången till Whiskykalendern för att upprätthålla medlemsregistret över förbundets klubbar. 
Vi använder också Whiskykalenderns mailmotor att skicka mail till klubbarna på ett så vi kan följa upp att våra mail når 
rätt mottagare. Vi kontaktar därmed förbundets anslutna klubbar på ett sätt som är godkänt ur ett GDPR perspektiv. 
Det skall framhållas att vi inom SWF inte har kapacitet att leva upp till lagstadgade GDPR standard.  
 
Vi får på detta sätt möjlighet att presentera förbundets klubbar på ett snyggt sätt och vi kan erbjuda klubbarna att 
själva uppdatera sina kontaktpersoner, logotypes och beskrivning av den egna klubben. 
NU är det ett faktum att alla inte utnyttjar den möjligheten än, vi hjälper gärna till att komma igång. 
 
Den här funktionaliteten köper vi av Whiskykalendern till en låg kostnad och är avtalsreglerat på bästa sätt för att 
säkra gränslinjen mellan Whiskyförbundet och Whiskykalendern. 
 
Det är ingen tvekan om att Whiskykalendern i sin tur behöver kontakt med klubbar och i förlängningen kontakt med 
klubbmedlemmar för att kommunicera erbjudanden, information samverkan. Alltså har båda parter nytta av varandra 
vilket möjliggör att prislappen blir rimlig för Whiskyförbundet. Alla mail som vi skickar kommer dock specifikt från 
SWF.  
 
Det skall också påpekas att utskicken till klubbarna är en stadgeenlig kommunikation som klubbarna är skyldiga att 
vidarebefordra till klubbarna. I praktiken är konsekvensen om man avregistrerar sig från mailen att man avstår 
medlemskapet i SWF. Kan verka dubbelbottnat men har någon problem så kontakta ordf@svenskawhisky.se 
 
Nya medlemmar lägger vi upp i Whiskykalendern varefter respektive klubb sedan tar över administrationen av sin 
klubbsida. I de fall klubbarna inte tagit över administrationen av klubbsidan så gör förbundet det tills vidare. 
 
Så här långt kostar det inget extra för klubbarna att utnyttja ytterligare funktionalitet i Whiskykalendern.  
Utökat användande som kan kosta något sker på individnivå inte klubbnivå. En whiskyintresserad individer 
som saknar klubb på sin ort kan gå med i Whiskykalendern VIP som i sig är en SWF ansluten klubb. 
 
OBS!   Det är klubbarnas skyldighet att skicka vidare förbundets information till sina egna medlemmar.  
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Vid pennan Peter Borg / ordf     
 
Vi återkommer inom kort med mer information, inte minst från våra vänner inom whiskybranschen. 

 
      Styrelsen  juli 2020- juni 2021                                                                            Övriga funktionärer 

Peter Borg (Habost MWF).       Ordförande 
Susan Stenström (Enecopia W.A.)     Vice.Ordf. & eventansvarig 
Mattias Johannesson (Beathas V)        Buteljeringsansvarig 
Robbe Jörfalk (Glömsta W.K)                 Provningsansvarig 
Jennie Fors (Anno 2011-Ö-vik)              Kassör & mässor 
Peter Morén (W.K. Kornet)     Sekreterare & Buteljering 

Anders Wedebrand (Aros U.B.S.)         Web & Buteljering 

Sverker Ehn    utbildningsansvarig 
Per Wretbäck                                          utbildningsfrågor 
Anders Norström                                    provnings turnéer 
 
Hans Lilja (W.A.S.)    valberedningen ordf. 
Klaus Bitchnau (WK VIP)                        valberedningen 
Bo Romedahl (Glömsta W.K.)     revisor 
David Fred Piehl (Enecopia W.A.)         revisorssuppleant 

  

mailto:ordf@svenskawhisky.se

