AWS PROVNING 117
2020-12-05 INSTÄLLD
[ Nr 117 ]
Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer som utfärdats för Dalarna
inställs Provning 117 2020-12-05.
Härmed inbjuds ni till föreningens avslutande provning under 2020.
AWS genomför återigen en covid-19-anpassad provning, så därför är det mycket viktigt att ni som tänker
delta på provningen läser igenom texten som beskriver den gällande provningsrutinen.
Årets sista provning har temat ”Japan”, vilket är ett land som har producerat whisky länge och ”slog igenom”
med ”dunder och brak” i whiskyvärlden för att antal år sedan. Nuförtiden är den uppskattade whiskyn från
Japan nästan att se som en bristvara, nu får vi möjligheten att smaka på den igen.
Provningen genomförs som en reseberättelse från en två-veckors resa i Japan som genomfördes under våren
2016, med fokus på whisky. Vi kommer att få se bilder och höra berättelser från Japan och samtidigt prova sju
sorters whisky från de destillerier som besöktes på resan.
Så nu är det dags att uppleva Japan på mer än ett sätt!
Vi provar följande whisky:
 Hakushu, Distiller’s reserve, 43%
 Hibiki Japanese Harmony, 43%
 Ichiro’s Malt, Mizunara Wood Reserve (MWR), 46,5%
 Mars, Komagatake, Limited Edition 2019, 46%
 Myiagikyo, Single Malt, 45%
 Yamazaki, Distiller’s reserve, 43%
 Yoichi, Single Malt, 45%
Provningsledare:

Whiskysystrarna (Carina Löfstedt och Monica Johnsson)

Tid:

Lördag 2020-12-05, klockan 14:00 eller klockan 18:00

Plats

Korskrogens Bygdegård

Materbjudande:

Inget materbjudande denna gång.

Antal platser:

Max 45 deltagare per provning.

Pris:

Medlem: 345 SEK / Gäst: 420 SEK

Anmälan:

Sista anmälningsdag torsdag 2020-11-26

Information om anmälan finns i texten som beskriver den nya provningsrutinen.
Mer information:

Arne Hellberg eller Göran Bylund.
Kontaktinformation anges i separat medlemsutskick.

Med Maltiga Hälsningar
Avesta Whiskysällskap

Rutin för anmälan och provning
2020-12-05
För att kunna genomföra en provning utan att bryta mot gällande rekommendationer
så behöver vi hålla oss under 50 personer på plats samtidigt samt hålla avstånd.
Information om den kommande provningen:












Samma provning genomförs två gånger under samma dag med max 45 deltagare (totalt 90).
o Styrelsen deltar, och fördelas på de två provningarna, vilka räknas utöver de 45.
o Provningsledaren deltar i båda provningarna och räknas utöver det 45.
Bordsplacering tillämpas, med utpekade platser med avstånd emellan.
Deltagarna får inte byta plats eller sätta sig vid andra bord i lokalen.
Handsprit kommer att finnas i lokalen.
Styrelsen ger besked om när deltagare får komma in i lokalen. Ingen släpps in före det!
Styrelsen förbehåller sig rätten att om/när en av provningarna blir fullsatt fördela deltagare till den
andra provningen.
Buss hämtar och lämnar till/från provningen som vanligt. OBS: Notera de nya busstiderna!
Försäljning av öl och vin kommer att finnas, dock med nya regler för avstånd.
Omröstning kommer att ske per provningsgrupp. Resultatet redovisas sedan i sammanfattning som
läggs ut på hemsidan.
Lotter kommer att säljas på plats, lika många per provning. Dragningen genomförs av styrelsen
efter provningen och lotterivinsterna fördelas till vinnarna i förutbestämd ordning. Vinsterna
kommer att kunna hämtas senare vid tillfälle, vilket meddelas vinnarna.
För att få tid att genomföra av två provningar samma dag har vi valt att inte erbjuda någon mat.

Gör din egen bedömning (eget ansvar):
Vi vill be alla deltagare i provningen att göra en bedömning enligt nedan,
 Om du känner sig lite krasslig eller är allmänt osäker på sitt hälsotillstånd, så är det olämpligt att delta,
och vi ber dig i så fall att avstå att delta i provningen.
 Om du känner sig frisk men är orolig för att provningen kan innebär en smittorisk för dig, så får du
fundera igenom om du ska delta eller inte.

Tider för provningarna:


Den första provningen
o Provningen startar 14:00
o Buss anländer av ca 13:45.
o Lokalen öppnar ca 13:45
o Provningen avslutas ca 16:00
o Buss hämtar ca 16:15
o Ingen deltagare ska vara kvar i lokalen efter att bussen har åkt.



Den andra provningen
o Provningen startar 18:00
o Buss anländer av ca 17:45
o Lokalen öppnar ca 17:45
o Provningen avslutas ca 20:00
o Buss hämtar ca 20:15
o Ingen deltagare ska vara kvar i lokalen efter att bussen har åkt.

OBS: Om ni arrangerar egen transport till och från provningen, var god respektera tiderna och
planera enligt dem.

Så här anmäler du dig
Anmälan sker i två steg.
Anmäl dig via mail till Göran och meddela
a. Medlemsnummer och provningens nummer (117)
OBS: Det går bra att anmäla flera deltagare samtidigt.
OBS: Det går bra att anmäla gäster på samma sätt.
b. Om ni vill delta på provningen som startar 14:00 eller 18:00
c. Om ni kan sitta ihop med någon/några andra medlemmar under provningen
(Det ska då vara personer som ni regelbundet umgås nära med)
När vi registrerat din anmälan så lämnas besked om plats finns och på vilken provning. Då ges också
besked att ni kan betala in för provningen.
OBS: För gäster ger vi besked om platser först efter sista anmälningsdagen. Ingen inbetalning ska göras för
anmälda gäster innan klartecken har givits för gästen.
Inbetalning för provningen görs till föreningens bankgiro 5702-6502.
Ange medlemsnummer vid inbetalningen samt skriv även ”P117” för provningen.

Mer information:

Arne Hellberg eller
Göran Bylund

Buss Avesta – Korskrogen
tur och retur
2020-12-05
För att förenkla för våra medlemmar att komma på föreningens provning anordnar
AWS buss till och från Korskrogens Bygdegård enligt nedan.
Turlistan – Till första provningen
Tider
13:15
|
ca 13:25
|
ca 13:30
|
ca 13:39
|

Plats
Skogsbo, Skogsbovägen 39, Eriks kiosk
Skogsbo, Skogsbo Centrum (gamla Tempo),
Avesta, Busstation (vid Vikings hållplats)
Avesta, Dalavägen 18 (vid Stjärnans Livs)
Krylbo, Järnvägsstationen (busshållplatsen)
Karlbo, Folkaregatan 46, Pizzerian Karlbo
Karlbo, Karlbo Skola
Korskrogen, Bygdegården

Turlistan – Från fösta provningen
Tider
16:15

Plats
Buss tillbaka efter samma väg som till provningen
Avresa sker kort efter provningen är avslutad

Turlistan – Till andra provningen
Tider
17:15
|
ca 17:25
|
ca 17:30
|
ca 17:39
|

Plats
Skogsbo, Skogsbovägen 39, Eriks kiosk
Skogsbo, Skogsbo Centrum (gamla Tempo),
Avesta, Busstation (vid Vikings hållplats)
Avesta, Dalavägen 18 (vid Stjärnans Livs)
Krylbo, Järnvägsstationen (busshållplatsen)
Karlbo, Folkaregatan 46, Pizzerian Karlbo
Karlbo, Karlbo Skola
Korskrogen, Bygdegården

Turlistan – Från andra provningen
Tider
20:15

Plats
Buss tillbaka efter samma väg som till provningen
Avresa sker kort efter provningen är avslutad

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.

