INBJUDAN
AWS 15-årsjubileum
[ Provning Nr 105 ]
Härmed inbjuds ni till föreningens femte provning för året.
Tänka sig att det snart gått 15 år sedan AWS såg dagens ljus.
Under dessa år har cirka 650 olika sorter provats och många gånger har dessa varit i form av
vertikalprovningar, dvs. 5 - 8 whisky från samma destilleri men av olika ålder/typ.
Många destillerier har en 15-årig whisky av god kvalitet som ofta finns med i våra vertikalprovningar. 15-årig
whisky har vi provat flera av genom årens lopp, men de blir sällan jämförda med varandra. Vad passar då
bättre än just 15-årig whisky till vårt 15-årsjubileum.
Då vi provar 10 olika whiskys så blir det 2 flighter med 5 i varje och en paus där emellan. Jubileum av detta
slag brukar även bjuda på en eller annan överraskning!

Vi provar,
Flight 1. Klassiska varumärken:
 Glenfiddich Solera 15 år, 40%
 Longmorn 15 år, 45% (med på provning 1 och ersattes av Longmorn 16 för drygt 10 år sedan)
 Springbank 15 år, 46%
 Bowmore Darkest 15 år, 43%
 Laphroaig 15 år, 43% (till 200-årsjubileet 2015)

Paus. Under tiden det dukas upp ny whisky så blir det en tipspromenad för den som vill.
Flight 2. ”Samlarobjekt, eller snudd på”: (2 japanska och 3 skotska buteljeringar)
 Nikka Miyagikyo 15 år, 45%.
 Nikka Yoichi 15 år, 45%.
 Glen Garioch Renaissance 15 år, 51,9%
 Ben Nevis Single Sherry Cask 1998/15 år, 57,3%
 Glenfarclas 103 Proof 15 år, 58,6% (Buteljerad för TWE 2013)

Provningsledare:
.
Tid och Plats:

Styrelsen, AWS

Mat:

Ingen mat denna gång.

Antal platser:

Max 180 deltagare.

Pris:

Medlem:
Gäst:

Anmälan:

Sista anmälningsdag torsdag 2018-09-27 (Förlängd anmälningstid)
Anmälan är bindande och sker endast genom inbetalning av avgift till föreningens
bankgiro 5702-6502.

Lördag 2018-10-06, klockan 14:00, Folkets Park, Kupolen, Avesta
OBS! Notera tid och lokal samt att det inte blir någon buss denna gång!
Provning beräknas var klar ca kl. 18.00 - 18.30.

Provning: 295 SEK.
Provning: 370 SEK.

Ange medlemsnummer vid anmälan samt skriv även ”P105” för provningen.
Vid fler än 180 anmälda deltagare gäller ”först till kvarn”.
Gäster anmäls till Arne och inbetalning sker endast efter att plats meddelats.
Småflaskor:

Inga småflaskor denna gång men vi kan inte hindra att man ber en kompis ha med sig
småflaskor och tömma glasen i dessa.

Mer information:

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

Med Maltiga Hälsningar
Avesta Whiskysällskap

PS
Till sist, för den som fortfarande tvekar…
Skulle du vilja prova exempelvis Miyagikyo 15 eller Yochi 15 på krogen får du räkna med
att betala 100-200 SEK/cl, minst. Om du hittar någon vill säga…

DS

