INBJUDAN TILL
WHISKYPROVNING
[ Nr 104 ]
Härmed inbjuds ni till föreningens fjärde provning för året.
Årets fjärde provning har temat ”Top Secret”. Tack vare Tomas har vi kunnat buteljera, i dagen mått mätt,
gammal whisky till bra pris i form av AWS07 och AWS08. Nu får vi förmånen att även få honom som
provningsledare och kommande provning går inte av för hackor. Vi kommer inte att avslöja allt men temat
skulle kunna döpas om till ”nedlagda destillerier”. Tomas leverantör har whisky i sina gömmor som man bara
kan drömma om, vissa sorter buteljerade redan på 90-talet. Detta är en provning väl värd ett jubileumsår.
Noterar även att tre av sorterna har aldrig varit med på en AWS-provning. Temat ”Top Secret” gör själ för
namnet på så sätt att vi inte skriver ut destillerinamnen i sin helhet, antalet bokstäver är dock rätt. Vi provar:








Dxxxxx Dxx 30 år 1962-1992 Bourbon cask 47,8%
GxxxxxK 32 år 1971-2003 Bourbon cask 49,4%
GxxxxxxxY 30 år 1968-1998 Sherry cask 47,1%
GxxxxxxE 33 år 1967-2000 Sherry cask 55,4%
Gxxxxxx Rxxxx 30 år 1973-2003 Bourbon cask 48,8%
LxxxxxxE 30 år 1974-2004 Bourbon cask 48,9%
MxxxxxxN 30 år 1977-2007 Bourbon cask 55,4%

Provningsledare:

Tomas Ingemarsson, Kinna

Tid och Plats:

Lördag 2018-09-01, klockan 16:00, Korskrogens Bygdegård

Materbjudande:

Fylld köttfärslimpa, sås, potatis och grönsaker, kaffe o kaka.

Antal platser:

Max 105 deltagare.

Pris:

Medlem:
Gäst:
Notera:

Anmälan:

Sista anmälningsdag torsdag 2018-08-23
Anmälan är bindande och sker endast genom inbetalning av avgift till föreningens
bankgiro 5702-6502.
Ange medlemsnummer vid anmälan samt skriv även ”P104” för provningen.
Vid fler än 105 anmälda deltagare gäller ”först till kvarn”.
Gäster anmäls till Arne och inbetalning sker endast efter att plats meddelats.

Mer information:

Hans Sundquist eller Arne Hellberg. Kontaktinformation anges i separat
medlemsutskick.

Med Maltiga Hälsningar
Avesta Whiskysällskap

Provning: 475 SEK. Provning + mat: 595 SEK
Provning: 550 SEK. Provning + mat: 670 SEK
Maten kostar numera 120 SEK.

Buss 2018-09-01
Avesta – Korskrogen T&R
För att förenkla för våra medlemmar att komma på föreningens provning
så anordnar AWS buss till och från Korskrogens Bygdegård enligt nedan.
Turlistan – Till provning 2018-09-01
Tider
Plats
15:15
Skogsbo, Skogsbovägen 39, Eriks kiosk
|
Skogsbo, Skogsbo Centrum (gamla Tempo)
15:25
Avesta, Busstation (vid Vikings hållplats)
|
Avesta, Dalavägen 18 (vid Stjärnans Livs)
15:30
Krylbo, Järnvägsstationen (busshållplatsen)
|
Karlbo, Folkaregatan 46, Pizzerian Karlbo
|
Karlbo, Karlbo Skola
|
Korskrogen, Bygdegården
Turlistan – Från provning
Tider
Plats
18:30
Buss tillbaka efter samma väg som till provningen
Avresa sker kort efter provningen är avslutad
19:30
Buss tillbaka samma väg för er som stannat och ätit mat
Ingen föranmälan görs för bussresan. Det gäller dock att stå vid vald hållplats i tid.
Håll där bara utkik efter bussen från Västanhede Trafik.
Det är givetvis fritt fram att ordna egen transport en eller båda vägarna.

Med Maltiga Hälsningar
Avesta Whiskysällskap

