INBJUDAN TILL
WHISKYPROVNING
[ Nr 121 ]
Härmed inbjuds ni till whiskyprovning
Denna provning kommer att hållas digitalt. Läs mer om rutinen för digital provning längre ned.
Styrelsen har funnit att det är möjligt att genomföra ytterligare en provning innan sommaren och har på kort
tid sammanställt en extra provning som planerats till i början av juni. Det var ju väldigt få provningar som
kunde genomföras under år 2020, så arbetet med att kompensera för denna brist under 2021 pågår.
Provningen har temat ”Styrelsens”, och bygger på att styrelsen valt ut att presentera några olika intressanta
whiskys som de tycker är värda att uppmärksammas. Det är kanske inte det dyraste eller mycket svårfångade
sorterna som har fått fokus utan kan mer ses som en form av vardagsfavoriter.
Provningen kommer att omfatta sex olika buteljeringar och presenteras av olika styrelsemedlemmar.
Vi provar följande whisky:
 Aberlour a’bunadh, 61,2%
 Auchroisk, 10 år, (oberoende buteljerare) 59,4%
 Glengoyne Legacy, Chapter 2, 48 %
 High Coast 63, 63%
 Macallan Sherry Oak, 12 år, 40%
 Tamdhu 12 år, 43%
Provningsledare:

Styrelsen, AWS.

Tid:

Lördag 2021-06-05, klockan 16:00

Plats

Hemma hos dig (digital provning)

Materbjudande:

Inget materbjudande denna gång.

Antal platser:

Max 105 deltagare

Pris:

Medlem: 260 SEK / Gäst: 335 SEK

Anmälan:

Sista anmälningsdag onsdag 2021-05-26

Mer information:

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

Rutin för anmälan och provning
2021-06-05
Information om den kommande provningen:
Digitalt verktyg
 Provningen genomförs med verktyget Zoom, vilket kan användas via dator, padda eller
smartphone. För att använda Zoom behöver deltagarna ladda ner och installera Zoom.
o En inbjudan till Zoom-mötet skickas några dagar innan provningen till deltagarna.
o En länk till lathund för användandet av Zoom skickas då med.
 För att kunna höra provningen behöver högtalare eller hörlurar användas.
Rutiner för provningen
 Deltagarna får se till att de är uppkopplade och klara till 16:00
 Styrelsen släpper in er till ”mötesrummet” från cirka klockan 15:45. Eftersläntrare släpps in
löpande, men det kan bli väntetider om man kommer sent.
 Deltagarna ombeds att inte prata med varandra eller provningsledaren under provningen om det
inte först uppmanas.
 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.
 Omröstning för provad whisky kommer att genomföras genom ett frågeformulär som fylls i på
skärmen.
 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 ”P121” för provningen.
OBS: Gäster anmäls till gaster@aws.nu, i undantagsfall via telefon till Anita på 070 – 626 34 56.
Inbetalning för gäst sker endast efter att plats meddelats.

Utlämning av whiskyn som ska provas:
Whiskyn som ska provas är upphälld i småflaskor.
Utlämning av dessa sker hos Mia Steinbach, Älgstigen 19, 774 62 Avesta.
 Måndag 31/5, klockan 18:00 – 19:30.

