INBJUDAN TILL
WHISKYPROVNING
[ Nr 119 ]
Härmed inbjuds ni till föreningens whiskyprovning
Denna provning kommer att hållas digitalt. Läs mer om rutinen för digital provning längre ned.
Provning har temat ”Balvenie”. Detta blir den andra provningen med tema Balvenie som vi genomför. Den
första gången var det provning nummer 20 vilken genomfördes 2006-11-25, Så det är hög tid att vi bekantar
oss med dryckerna från destilleriet vilket ofta hamnar lite i skuggan av det stora märket från William Grant &
Sons Ltd - Glenfiddich. Företaget äger ju maltdestillerierna Glenfiddich, Balvenie, Kininvie och Aisla Bay
samt graindestilleriet Girvan.
Vi har samlat på oss ett antal trevliga buteljeringar som vi nu ska smaka oss igenom. Balvenie brukar leverera
en smakrik whisky som sällan gör en besviken. Det kanske mest intressanta är nog TUN 1401 och TUN 1509
där man låtit ett antal fat blandas ihop (marrying) i ett riktigt stort träfat innan buteljeringen.
Vi provar följande whisky:
 Balvenie Caribbean Cask 14 år
 Balvenie Double Wood 17 år
 Balvenie Tun 1401 (batch 7)
 Balvenie Tun 1509 (batch 2)
 Balvenie Sherry Cask 15 år
 Balvenie Peat Week 14 år
 Balvenie Port Wood 21 år
Provningsledare:

Arne Hellberg, AWS.

Tid:

Lördag 2021-04-17, klockan 16:00

Plats

Hemma hos dig (digital provning)

Materbjudande:

Inget materbjudande denna gång.

Antal platser:

Max 100 deltagare

Pris:

Medlem: 355 SEK / Gäst: 430 SEK

Anmälan:

Sista anmälningsdag tisdag 2021-04-07

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

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

Med Maltiga Hälsningar
Avesta Whiskysällskap

Rutin för anmälan och provning
2021-04-17
Föreningens digitala provningar innebär också att vi har lite annorlunda rutiner.
Information om den kommande provningen:
Digitalt verktyg
o Provningen genomförs med verktyget Zoom
o Zoom kan användas via dator, padda eller smartphone.
o För att använda Zoom behöver deltagarna ladda ner och installera Zoom.
 En inbjudan till Zoom-mötet skickas några dagar innan provningen till deltagarna.
 En lathund för användandet av Zoom skickas då med.
o För att kunna höra provningen behöver högtalare eller hörlurar användas.
o OBS: AWS kommer denna gång inte att erbjuda ett testtillfälle för de som inte använt Zoom
tidigare. Vid behov att få hjälp att testa Zoom, vänligen kontakta Arne i god tid före
provningen.
 Rutiner för provningen
o Deltagarna får se till att de är uppkopplade och klara till 16:00
o Styrelsen släpper in er till ”mötesrummet” från cirka klockan 15:45
o Eftersläntrare släpps in löpande, men det kan bli väntetider om man kommer sent.
o Deltagarna kommer inte att kunna prata med varandra eller provningsledaren under
provningen. Mikrofonerna är avstängda så att bara utvalda kan prata.
o Frågor och synpunkter kommer att kunna lämnas via en chat-funktion under provningens
gång. Provningsledaren och styrelsen avgör om dessa ska tas upp under provningen.
o Omröstning för provad whisky kommer att genomföras genom ett frågeformulär som fylls
i på skärmen.
o Efter att provningen avslutats finns det möjlighet att ställa frågor eller ge synpunkter till
provningsledaren och/eller styrelsen.

Anmälan:
Inbetalning för provningen görs till föreningens bankgiro 5702-6502.
Ange medlemsnummer vid inbetalningen samt skriv även ”P119” för provningen.
OBS: Gäster anmäls till gaster@aws.nu, i undantagsfall via telefon till Anita
Inbetalning för gäst sker endast efter att plats meddelats.

Utlämning av whiskyn som ska provas:
Whiskyn som ska provas är upphälld i sju småflaskor.
Utlämning av dessa sker hos Mia Steinbach, Älgstigen 19, 774 62 Avesta.
 Söndag 11 april klockan 14.00 - 16.00.
 Onsdag 14 april klockan 18:00 – 19:00.

