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för SWF styrelse

Peter Borg
ordförande

Förbundet representerar idag 215 klubbar med 9000 enskilda medlemmar

Bästa klubbmedlemmar
Höstlöven faller med temperaturen och dramen kanske nu avnjuts framför
brasan istället för solandes i hängmattan.
Augusti och september brukar vara en hektisk tid bland oss
whiskyentusiaster med resor till Scotland, uppstart av klubbaktiviteter
med provningar inför hösten. Många inkluderar ett besök på Nacka Beer &
Whisky Festival och SWF fanns som vanligt där med årsmöte och den
traditionella Whisky Convention som var mycket uppskattad bland
medlemmar, mycket mer om detta nedan.
Som vanligt kommer det nyheter från våra sponsorer och vänner i branschen i slutet av brevet

Årsmöte
Strax innan Convention genomförde vi det årliga årsmötet och det var nog rekord i deltagande med 38 klubbar.
Några snabba referat från årsmötet: Vi fastställde årsavgiften med 10% höjning, klubbarna får en uppmaning i
dagarna att betala årsavgift. Vi fastslog några nya stadgar som innebär att vi inte måste ha årsmöte när vi har
Convention och dessutom måste inte Convention ske när årsmötet sker vilket skapar frihetsgrader.
Styrelsens bemanning ändrade sig enbart på så sätt att Mattis Johannesson från Beathas Vänner i Linköping
kommer tillbaka till styrelsen i ett fyllnadsval då Stefan Langner lämnat styrelsen p.g.a. sin arbetssituation.
En mer kontroversiell fråga som florerat under sista året är huruvida man kan ha ett passivt branschmedlemskap i
förbundet. Årsmötet uppdrog till styrelsen att utse en arbetsgrupp för att reda ut den frågan.

Nyvald uppsluppen styrelse inleder Convention
Peter Borg-Mattias Johannesson-Anders Norström-Jennie Fors-Jonas Östberg-Hans Edenwall-Sverker Ehn
P.S vad Anders, vår Convention-general,funderar på kan utgöra en pristävling i sig

Nygammal i styrelsen
Vid årets årsmöte valdes jag, Mattias Johannesson in som ny medlem i SFW:s styrelse. Eller, ny är kanske att ta i
då jag var styrelsemedlem med Webbansvar ett antal år, och även gjort en kort period som ordförande fram till
en USA-flytt 2010. Väl i Sverige igen har jag edan 2015 arbetat i buteljeringsgruppen. Jag tycker SWF-arbete är
roligt och intressant och tvekade inte när valberedningen kontaktade mig och undrade om jag var intresserad.
Jag är sedan drygt 15 år med i Beathas Vänner i Linköping, där jag också sitter i styrelsen och har varit ordförande.
Till vardags arbetar jag med utveckling av industriella kamerasystem och närmar mig 50-strecket. Whiskyintresset
har stegrats sen min första Japanska whisky inköpt på plats 1992 och mitt första destilleribesök 1994. Jag har
utbildats hos Symposion, gått whiskyskola hos Smögen och Box och besökt destillerier från Japan i öst till
USA/Kanada i väst. Jag hoppas att jag kan hjälpa till att bredda whiskyintresset i landet och hjälpa fler att lära
känna god whisky.

Convention

Mårten Smith
Dreams of Drams

Jamie MacDonals
“ Last great Malts”

Martin Marvardsen
Edrington

Willie Cochran
Jura

Anders Gjörling
Dreams of Drams

Convention genomfördes enligt plan vid Nackamässan fredagen den 30 september. Efterfrågan var stor på
biljetter och 260 glada SWF’are trängde ihop sig på Fazers Café med direkt entré till Nackamässan.
Anders Gjörling var åter ombedd att vara konferencié efter förra årets succé med musik av Dreams & Drams.
Anders Norström (SMAD)som tillsammans med Robbe Jörfalk (Glömsta)har huvudansvaret för att vi får bra gäster
på scen har lyckades över förväntan i år. Ambitionen är alltid att Skottarna skall komma själva till scenen i så stor
utsträcknings som möjligt. Detta uppfylldes helt fantastiskt i år, naturligtvis med undantag för Sayumi Oyama från
Nicka som rest mycket längre än så samt Elisabeth Andersen som representerade Glengoyne, en tvättäkta norsk
dam som dock riskerar att bli konverterad till Skottska efter så många år ”over there”.
En komplett lista över vilken whisky som representerades av vem ligger sist i brevet för den som är intresserad.
Ett namn som bör nämnas bland alla fantastiska personligheter på scen är Willie Cochrane, mannen som för
nästan 40 år sedan kom till Jura som mekaniker och blev kvar där till dags datum. Inte nog med det han kommer
till vårt Convention i princip på dagen då han går i pension. Willie har producerat en alldeles särskild butelj med
texten ”one for the road” på etiketten. Denna 22 åring bjöds vi alla på av mästaren själv och nu tänker han själv
”hit the road”. Det finns ju bara en på Jura och han har hängmattan inte långt från destilleriet.
Andra mycket etablerade talare var Steward Laing via Clydesdale, Sam Simmons Balvenie via Nigab som sticker ut
med ett intressant ”Cask Sample”. Martin Markvardsen vår halvt Nordiska krigare med egen gata i Stockholm
och halvt Scottich fångar som vanligt publiken och bjöd på en singlecask med egen historia.
Steward Laing bjöd på en fin 18:åring från Tamdhu.
Några nya ansikten var Jamie MacDonald som varit en frisk fläkt på många mässor där han företräder the Last
Great Malts. Denna gång med ett nysläpp, Deveron 12 från MacDuff som ligger när floden Deverons utlopp i
havet.

Även Céline Têtu var ett nytt ansikte med the ”Spice Tree” från Compass Box. Naturligtvis var detta extra
intressant då SWFs nästa buteljering The Peat Monster, kommer från just Compass Box. Lite hemlisar fick vi till
livs och det öppnades upp för ytterligare beställningar.
Tristan Campbell är ytterligare ett nytt ansikte. Tristan bjöd på en 18 åring från Glenlivet, en av de stora drakarna
nu ett av Pernod Ricards ögonstenar.
Mark Littler, en långväga gäst från Tasmanien levererade vår förra buteljering från Hellyers Road. Här och nu
kontrade han med en rökig variant. En intressant leverantör vi hittar i ett mejerikollektiv på denn ”väg” som
Hellyers röjde i tidernas begynnelse när Tasmanien var obruten mark.
Avslutningsvis bjöds vi på en 21 årig sherrybomb från Glengoyne till maten. Som en relativt ny tradition dricks
denna sista dram i ett specialgraverat SWF-glas. Elisabeth Andersen som ogillar mikrofoner tog sig an en tuff
uppgift att överrösta alla surrande whiskyentusiaster med sin klingande norska. Dropparna var ytterst
uppskattade och Steward Henry och Valerie Marsh kompletterar med sina bästa hälsningar till alla sina svenska
vänner.

Thomas Larsson
BOX

Mark Littler
Hellyers Road

Sayumi Oyama
Nikka

Elisabeth Andersen
Glengoyne

Sam Simmons
The Balvenie

Celine Têtu
Compass Box

Årets Whiskykrog
Under Convention utsågs årets whiskykrog som i år tillföll Spirit of Hven Backafallsbyn. Camilla som är operativt
ansvarig för verksamheten tog emot diplom och skylt till rungande applåder. Över 3000 röstade och Bredaryds
Värdshus var länge med i matchen men föll på målsnöret, och fick nöja sig med en silverplats.
Ardbeg Emabassy som tog hem priset förra året landade på en bronsplats.
Dalwhinnie Östersund, Bishop Arms Gustav Adolfs torg Malmö, Brygghuset Fiskebäckskil, Mjölby Stadshotell och
Churchil Arms i Stockholm fyllde på i meritlistan, övriga kandidater nådde inte 100 röster och presenteras inte.

Symposion Stipendium
Det som tidigare år hetat ”Gordon & MacPhails Stipendium” har i år bytt namn till
”Symposions Resestipendium”. Thomas och Valdemar Kuttannen har varit trogna sponsorer till
whiskyförbundet i många år och stipendiet erbjuder en vecka på Springbanks Whisky School i Campeltown. En
oförglömlig upplevelse med Frank McHardy som mentor och ”rektor”.
Årets stipendiat är Manne Pannitteri från Strängnäs Whisky Society.
Manne är upphovsman till klubben som bildades redan 1997 och är en av flera som var delaktig i bildandet av
SWF strax efter Millenniumskiftet och satt med i styrelsen. Manne har varit drivande i hela Mälardalen och var
initiativtagare till bildandet av Motstugans Whiskyvänner i grannbyn Åkers Styckebruk. Kort därefter deltog
Manne i ytterligare ett initiativ, Eskilstuna Whiskykultur.
Som grädde på moset drev Manne dessutom bildandet av nätverket Whisky I Mälardalen.
Det råder ingen tvekan om att Manne är en god ambassadör whiskyvärlden och trots en gedigen kunskap så
kommer en veckas hårt praktiskt arbete på Springbank att ge nya dimensioner.

Thomas Kuttannen och Manne

Här på Springbank skall Manne slita ont och handmälta korn

Buteljering
Vi väntar nu på Compass Box, Celine Têtu berättade lite hemlisar om buteljeringen på Convention
Alla har vid det här laget fått sin Ballechin Nr-23 från Edradour, enbart positiva omdömen så här långt.
Alla klubbar bör nu vara delaktiga i processen med höstbuteljeringen från Compass Box som är i sin slutfas.
Det är rekord i antalet klubbar som beställt (128) och ett tangerat rekord i antalet beställda buteljer.
En sista dubbelkoll av beställningslistan är nu ute på remiss och vi hoppas snart att beställningen fullbordas.
Denna buteljering är den första som jag (Mattias Johannesson) jobbat med, och det har kanske enligt många varit
lite väl många mail, påminnelser och kontroller. Ursäkta om någon känner sig mailbombad, men vi gör hellre en
extra kontroll och får rätt resultat än en kontroll för lite och fel resultat. Det är alltid ett antal klubbar som bytt
representanter, Systembolag som flyttat, mail som studsar och så vidare, något vi måste leva med.
Whiskyn då? Jag har länge fascinerats av, och beundrat, John Glaser och Compass Box. De har en skön inställning,
står för öppenhet och framförallt producerar de riktigt spännande whisky på nya sätt. Därför tog jag när jag
hamnade i buteljeringsgruppen direkt kontakt med Compass Box och importören Symposion för att kunna få en
buteljering därifrån. Efter en hel del jobb är det nu i hamn. Med Svenskarnas stora intresse för rökig whisky så
kändes deras val av en specialvariant av Peat Monster helt rätt, och jag ser verkligen fram emot resultatet. Det är
ganska häftigt tycker jag att den allra första gången Compass Box har fått tag i Ardbeg så hamnar en del av den i
vår buteljering. Om allt går enligt planerna kommer buteljerna att hamna hos klubbarna under november.
Nästa buteljering presenteras efter nyår. Med mycket stor sannolikhet blir det en svensk malt från ett gammalt
kraftverk lite norrut i landet. Inte så svårt att gissa, vi tror att det blir ett populärt erbjudande in på nya året.

Utbildning
Åter igen har vi genomfört ett utbildningstillfälle i Nyköpingsklubben Habost klubbhus som går under namnet
Vesterlunds krog med anor från 1700 talet. Denna gång genomförde vi en Steg-1 utbildning, d.v.s. en grundutbildning för utbildningsledare i klubbarna. Det är dessa entusiaster som skall sprida kunskap vidare i alla våra
klubbar. Skriftligt prov med drygt 60 frågor och praktiskt prov med malt i glasen, alla klarade examen.
Whiskykunnande i all ära men det faktum att 12 whisky entusiaster träffas under samma tak för att utbyta
erfarenheter är ovärderlig. Ni kan bara ana vilka godsaker som kröp fram från egna fat frampå kvällskvisten.

Sverker Ehn <
Utbildningsledarna övriga utan precis ordning
>
Peter Borg
Johan Ohlsson Eskilstuna Whiskykultur - Kaj Lindqvist Wasa WS Stockholm - Janne Eberhard The Gentlemen's WC Norrköping
Örjan Kindblom & Peter Morén Wiskyklubben Kornet Norrköping - Jürgen Picha & Thomas Fridlund Åmåls Livsnjutarsällskap
Peter Samuelsson & Viktor Nilsson The Dram Club Stockholm - Jerker Björk & Niklas Eriksson Säters Whisky Club

Nästa Utbildningstillfälle i förbundets regi är en steg 2 utbildning kanske på Smögen Whisky på vårkanten.
______________________________________________________________________________

Pins
SWF Pins att beställa
Beställ via klubbens representant. Kostnad 25 kr/styck
kontakta ordf@svenskawhisky.se

Se nedan nyheter och aktuellt från våra importörer, agenter och sponsorer

Se följande nyheter och aktuellt från våra importörer, agenter och sponsorer

Skottlandsresor
Har ni i whiskyklubben funderat på att besöka destillerier i Skottland?
Vi får ständigt rapporter från klubbar hur man rest till Scotland med Douglas (min företrädare som ordf. i SWF).
Fantastiska upplevelser beskrivs där Douglas vandrar in och ut i destillerier som om han var en del av personalen.
Vi frågade Douglas om han fortsätter med sina aktiviteter trots en konkurrerande marin miljö i St Annas skärgård.

Still going strong var svaret … några egna ord från Douglas nedan.

Hej Whiskyvänner !
Jag har många års erfarenhet av Skottlandsresor och jag får själv
guida på fem olika destillerier där jag även genomför
whiskyprovningar.
2001 arbetade jag heltid på Blair Athol destilleri i Pitlochry.
Mellan 2006-2014 arbetade jag åt Diageo på alla whiskymässor.
Senaste åren hittar ni mig i Symposions monter.

Ett av mina favoritboende i Pitlochry

Relax i trädgården

Är ni intresserade
kontakta mig på
christiansondouglasci@gmail.com

Blair Athol

Beskriv vilken ambitionsnivå ni tänkt er
antal, när i tiden etc
Jag skickar programförslag och
kostnadskalkyl

Bästa Whiskyentusiaster
När ni läser det här har Smögen ”Wee Swede” förmodligen passerat websläppet 20 okt
Smögen ”Wee Swede” Styrka: 62,5 % Volym: 50 cl Ålder: 4 yo Pris: 1096 kr Antal: 276 st (SB)
Fat: Bourbon barrel (first fill, fat nr 17/2012), men där whiskyn fått en period om ca två månader
på 30 L hårt kolade, helt nya svenska ekfat
Den i och för sig korta lagringstiden på de små helt nya svenska ekfaten har gett en tydlig påverkan
på whiskyns karaktär, från grunden och uppåt. Mer markerad kryddighet, större tyngd och nya
toner som av multnande löv i en höstskog. Namnet kommer givetvis av dessa små fat, där det
skotska ordet ”wee” (”liten”) fått medverka för att markera deras begränsade storlek.
Sedan har vi också färdigt att rulla ut en uppsättning ”regler” för craft whisky. Mer om det när det
görs helt officiellt, men det handlar i korthet om att tydliggöra terminologin och skapa klarhet för
whiskykonsumenten, så att otydliga eller direkt missvisande beteckningar inte skall kunna
förekomma. Samt några direkta förbud om vad man inte får göra, som att använda E150 och
kylfiltrering.
Sláinte Pär Caldenby
+46 (0)761 626303
Smögen Whisky AB Hunnebostrand

Nu sätter vi en ny standard

Box Dàlvve
på beställningssortimentet den 7 nov
Pris 479 kr, 700 ml 46 % – Art Nr 85124-01
läs mer på www.boxwhisky.se

Höstnyheter från Symposion
Ibland blir det inte som man tänkt sig, och tyvärr höll sig Tryckfelsnisse framme, och vi
angav fel pris på Imperial. Vi beklagar detta och priset är i detta utskick korrigerat.
Nu är whiskyhösten här och det är dags att på allvar öppna dörrarna till whiskyskåpen. Vi lättar på
låsen redan nu och har fått korn på fyra verkligt spännande buteljeringar. Vi tittar såklart gärna lite
extra på Japanhyllan, och vad är väl roligare än sådant som nästan inte går att få tag på – som
nedlagda destillerier och begränsade utgåvor. Håll i stormhatten!

Imperial – nedlagd samlarwhisky
Imperial Distillery är onekligen ett namn med klang. Destilleriet byggdes 1897 just
under imperiets glansdagar när det brittiska samväldet och världen börjat törsta
efter whisky. Men Imperial blev aldrig någon större framgångssaga. Destilleriet har
faktiskt varit stängt långt mycket mer än det varit i drift - så var det ända tills
kranarna stängdes för gott samma år som det skulle fyllt 100. I dag är det svårt att
finna buteljeringar från Imperial och när de allt mer sällan dyker upp är det i regel
tämligen kostsamma samlarpjäser. Vår hovleverantör i whiskyvärlden, Gordon &
MacPhail är dock en källa att lita på. Ännu en gång har de lanserat en Imperial i
sin serie ”Distillery Labels”, alltså utgåvor som Gordon & MacPhail gör under
destilleriernas egna namn. Självklart har Symposion förvissat sig om en god del av
denna buteljering. Det rör sig om en sherrylagring med 1st fill och refill sherry-fat.
Resultatet är en klassisk ”Speysider” med alla de typiska frukttonerna på plats och
priset är enastående bra med tanke på att Imperial är ett nedlagt destilleri. Gamla
fina Imperial fick 2013 ge plats åt ett nytt stort mycket vackert destilleri,
Dalmunach distillery, som Imperials ägare, storbolaget Pernod Ricard nyligen satt i
drift.
Nr 20236-01: Imperial G&M 1996 43%: Pris 1 446 kr

Japanska underverk i svart och rött
Nikka, det stora japanska juicebolaget som förkortningen egentligen betyder, är på
många sätt orsaken till den japanska whiskyns segertåg över världen. Den minutiösa
noggrannhet varmed Nikka tillverkar sin whisky har blivit stilbildande för destillerier över
hela världen. Förutom skotska Ben Nevis så äger Nikka de två japanska destillerierna
Miyagikyou och Yoichi. De båda destillerierna producerar var för sig ganska olika typer
av whisky och det är dessa skilda husstilar man utnyttjar i sin så kallade ”colour series”.
Med varsam hand har man låtit 1 + 1 bli 3 genom att blanda olika proportioner av Yoichi
och Miyagikyou. Nikka Pure Malt Red innehåller till största delen singelmalt från
Miyagikyou medan Nikka Pure Malt Black till största delen blandas av malt från Yoichi. I
båda fallen är whiskyns medelålder cirka 10 år. Den svarta är mer typisk japansk i en
orökt fruktsöt stil.
Båda buteljeriongarna kostar angenäma 569 kronor och de är buteljerade på den så
karaktäristiska Nikka-typiska 50cl-flaskan.
Nr: 11 270-02: Nikka Pure Malt Black 43% 500 ml: Pris 569 kr
Nr: 11 230-02: Nikka Pure Malt Red 43% 500 ml: Pris 569 kr

Hej whiskyvänner
Kul att träffa så många av er de senaste två helgerna under Stockholm Beer & Whisky, rösten har återhämtat sig
lite smått och jag gör mig redo för många inbokade klubbesök runt om i landet i höst. När ni sitter med
planeringen för de kommande månaderna och vintern/våren 2017 får ni gärna kontakta mig och boka en
provning. Ni betalar inget för att få ett besök av mig (arbetstid/omkostnader) och tillsammans kommer vi överens
om passande tema och uppställning. Pernod Ricard har en bred whiskyportfölj som bl.a. innehåller The Glenlivet,
Aberlour, Strathisla, Longmorn, Jameson, Redbreast, Ballantine’s, Chivas Regal m.fl. och vi tog hem många många
medaljer under årets whiskytävling i Stockholm, bl.a. guld till The Glenlivet Founder´s Reserve, The Glenlivet
18YO, Strathisla 12YO och Chivas Regal 18YO Gold Signature. The Glenlivet 18YO fick även högst poäng av
samtliga inlämnade bidrag och fick därmed utmärkelsen ”Best in Show”, mässans bästa whisky, alla kategorier.

Välkommen att kontakta mig!

Olof Noreus
Whisky Brand Ambassador
Pernod Ricard Sweden
olof.noreus@triggur.com

The Deveron 12 Nu i Sverige!
Nu finns möjligheten att upptäcka MacDuff-destilleriets senaste stolthet, The Deveron.
Destilleriet, som slog upp sina portar år 1960, skapar ett destillat där äpple paras med behaglig
maltighet och mjuka vaniljtoner. Det sägs även att man kan förnimma toner från det stormiga,
salta havet i närheten. The Deveron 12 Years Old finns på Systembolagets ordinarie sortiment
från den 1 september och kostar 349 kr

Craigellachie
Single Cask -Återkomsten!
Tidigare i höstas släpptes en makalöst spännande Single Cask från Craigellachie
på systembolaget. De 96 flaskorna av totalt 206 buteljerade sålde slut i ett nafs
och Bacardi jobbar nu på att få över de resterande flaskorna i batchen till
Sverige. Craigellachie Single Cask destillerades 1994 och lades därefter på fat i
21 år varav de sista 8 åren på ett nytt madeirafat. Whiskyn håller naturligtvis
cask strenght på 54,5 % och är inte färgad eller kylfilterad. Mer information när
och hur flaskorna kommer till försäljning kommer framöver!

Provningar med ”Last Great Malts”
Finns det ett intresse för att upptäcka vad Last Great Malts, d.v.s. Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie
the Deveron och Royal Brackla, erbjuder för spännande upplevelser så erbjuder provningar och
Masterclasses där jag guidar er i upptäckten av destilleriernas historia och skilda karaktärer.
Jag erbjuder ett begränsat antal provningar under 2016 och 2017.
För de whiskyklubbar som är intresserade, kontakta mig enligt nedan.
Erland Gunnarsson
Whisky Ambassador- Last Great Malts
tel +46(0)739 32 36 13
erland@bacardi.com

Den nya säsongen är igång
September och oktober är de månader på året då
säsongen för whisky och rom verkligen börjar.
Låt oss se vad vi har för nyheter!

Nantou Distillery
Att whisky från länder utanför Skottland har fått stor belysning vet vi. Ett land som fått mycket lyse är
Taiwan och ny får vi äntligen in den fräscha och goda whiskyn från Nantou Distillery. Den har fått namnet
Omar och kommer nu i början i två stilar.
Nantou Distillery ägs av det statliga företaget TTL (Taiwan Tobacco & Liquor Corporation)
som ligger mitt på ön. Omar finns nu i beställningssortimentet.
86774 Omar Bourbon Cask,OMA,46.0% 859:84915 Omar Sherry Cask,OMA,46.0% 898:-

Wemyss Malts
Våra vänner på Wemyss Malts har vi skrivit om många gånger, men det alltid lika kul varje gång. Dom är
alltid positiva och mycket trevliga. Att dom sedan buteljerar goda sorter är ju ingen nackdel.
Nu kommer nästa omgång av deras single cask buteljeringar och det blev ganska många denna gång.
Flera av dessa är riktigt goda och jag har svårt att plocka ut en enskild favorit, men å andra sidan har jag
en viss kärlek till Glenrothes och Bladnoch.
Tyvärr är några av dessa hårt allokerade och vi har bara fått en bråkdel av vad vi önskat.
Alla släpptes 1 oktober på Systembolagets beställningssortiment.
85546 Haven Trail (Bunnahabhain),WYS,1990,25y,46.0% 1698:85065 Barbecue Mango Salsa (Bowmore),WYS,1989,26y,46.0% 2986:85174 Hickory Molasses Glaze (Bunnahabhain),WYS,2001,14y,46.0% 938:85791 Pomme Piquant (Clynelish),WYS,1995,20y,46.0% 1299:85201 Cream of the Crop (Glen Garioch),WYS,1989,26y,46.0% 1440:85663 Persian Anise (Longmorn),WYS,1992,24y,46.0% 1489:85936 Oak For All Seasons (Braeval),WYS,1994,21y,46.0% 1190:85678 Blossom Nectar (Glenrothes),WYS,1997,19y,50.8% 1148:85492 Ginger Glazed Gammon (Mortlach),WYS,1998,18y,46.0% 1168:85376 Pear Crème (Auchentoshan),WYS,1998,17y,46.0% 1058:85411 Frangipane Canapé (Bladnoch),WYS,1990,26y,46.0% 1665:85909 Frosted Molasses Tart (Invergordon),WYS,1988,27y,46.0% 1384:-

Spencer Collings
Jag måste åter igen få slå ett slag för denna underbara Blended Malt som fått namnet The Founders
Reserve. En helt fantastisk whisky!
När Mike Collings ville att vi skulle ta in denna Blended Malt så var vi lite negativa, men han insisterade
på att få skicka en flaska som vi skulle prova och efter någon dag så kom den till oss. Vi öppnade den
snygga flaskan och provade. Snabbt bytte vi fot och sa ja tack.
Denna 10-åriga whisky är makalöst bra! Jag misstänker att det beror på Mikes känningar inom industrin.
Mike var med och tog fram serien Six Classic Malts åt Diageo en gång i tiden.
Den finns nu på Systembolagets Beställningssortiment.
82319 The Founders Reserve,OTH,10y,54.8% 897:-

Sláinte
Thomas Sundblom

HIGHLAND PARK SINGLE CASK SERIES
De av er som besökte SWF Convention eller Stockholm Beer and Whisky Festival vet redan att Highland
Park lanserar en exklusiv och efterlängtad Single Cask Series. Totalt är det tre Single Cask som kommer att
lanseras exklusivt i Sverige. De är alla exklusivt utvalda specifikt för den svenska marknaden av Sr Brand
Ambassador Martin Markvardsen och Whisky Maker Gordon Motion.
Det är en hyllning till er, våra fans, och smakprofilen är anpassad efter svenska smakpreferenser med
sherry, mild rökighet och kryddor i fokus.
Tillsammans spenderade Martin och Gordon tre dagar på destilleriet på Orkney, och valde ut de fat som
nu är på väg att lanseras från våra 23 lagerhus. Senaste gången Highland Park lanserade Single Cask var
2005 och sedan dess har efterfrågan på en ny omgång varit hög.
Först ut är fat nummer 6403.
Namn: Highland Park Single Cask 13 Years Swedish Edition
Lagring: First fill europeiskt sherryfat, hogshead.
Alkoholhalt: 58,6%
Artikelnummer: 86895-01
Pris: 999 kr
Lansering: den 20 oktober i Systembolagets beställningssortiment.

För sextonde året i rad presenterar Diageo en mycket exklusiv och begränsad samling
sällsynta whiskys från en rad destillerier.
Samlingen, som kallas Special Releases, innehåller i år tio olika whiskys där tre av dem
kommer från nedlagda destillerier. Special Releases är individuellt numrerade flaskor,
eftertraktade av finsmakare och samlare över hela världen
Världens största tillverkare av kvalitativa alkoholdrycker, Diageo, släpper varje år en
exklusiv och begränsad upplaga whiskys från sina destillerier. 2016 års utgåva innehåller
fyra storheter som återvänt samt sex nyheter.
Varje whisky i den exklusiva samlingen är noga utvald av ett team experter och
omsorgsfullt skapad för att ge komplexa smaker av högsta kvalitet. Samtliga whiskys i
samlingen är unika och företrädare för sitt destilleri.
Brora, Port Ellen och Cambus är alla från destillerier som stängt sin produktion för många
år sedan, vilket gör whiskyn än mer sällsynt och exklusiv. I vissa fall finns det bara ett par
fat whisky kvar och blir därmed mycket eftertraktade. Den 40-åriga Cambus är dessutom
årets äldsta utgåva medan årets Port Ellen, 37 årig, är Special Release-seriens dyraste
utgåva någonsin och den 38-åriga Brora den äldst buteljerade.
2016 års utgåva innehåller även
Mannochmore 25 YO
Auchroisk 25 YO
Cragganmore 37 YO
Linkwood 37 YO
Gleninchie 24 YO
Caol Ila 15 YO
Lagavulin 12 YO.

Distillers Edition 2016

Lanseringsdag

ABV %

Antal flaskor till SB

Lagavulin DE

2016-11-18

43

3600

Caol Ila DE

2016-11-04

43

1800

Talisker DE

2016-12-02

45,8

1106

Cragganmore DE

2016-11-10

40

36

Oban DE

2016-11-10

43

96

Glenkinchie DE

2016-11-17

43

18

Dalwhinnie DE

2016-11-18

43

306

ABV%

Bottles to SB

Spcecial Releases 2016
Brora 38

2016-11-17

48,6

42

Port Ellen 37

2016-11-17

55,2

48

Glenkinchie 24

2016-11-24

57,2

36

Linkwood 37

2016-11-24

50,3

24

Caol Ila 15

2016-11-18

61,5

174

Cambus 40

2016-11-17

52,7

18

Cragganmore FL

2016-11-24

55,7

12

Auchroisk 25

2016-11-24

51,2

24

Mannochmore 25

2016-11-10

53,4

24

Lagavulin 12

2016-11-18

57,7

480

LAGAVULIN 200 ÅR
Vi vill samtidigt passa på att flagga för Lagavulins 200-års-jubileum.
Med anledning av detta så släppte vi ett antal flaskor
av vår 8-åring på Systembolaget.
För någon vecka sedan fanns det flaskor kvar, missa inte detta tillfälle då vi
endast buteljerar 8-åringen under 2016...sen är det finito!

Samtidigt släpper vi Lagavulin 25 yo på SB

|Mikael Lundén | Brand Ambassador Whisky & Rum Nordics Reserve |
|Mob: +46 76 5272363 | E-mail: mikael.lunden@diageo.com |
|DIAGEO Sweden |PO Box 49159 | SE-100 29 Stockholm | www.diageo.com |

Celebrating life, today and tomorrow.

Spännande whiskyhöst på Box
Det händer och kommer att hända mycket intressanta saker på Box i höst och vinter. En del av
nyheterna har det redan börjat snackas om i stora vida whiskyvärlden och det är minst sagt
goda nyheter som väntar. Här presenterar vi några av dessa.

Asien på fat – Quercus Mongolica
Äntligen kan vi erbjuda Ankare på den svårfångade och eftertraktade asiatiska eken Quercus
Mongolica. Vi och många andra destillerier har länge letat efter tunnbindare som kan leverera
sådan ek till oss. Vi är mycket glada över att vårt sökande äntligen har resulterat i 100 Ankare
som nu väntar på att möta sina ägare. En underart till Quercus Mongolica är den berömda
japanska Mizunara-eken. De härliga smaker denna ek levererar är något som whiskyvänner
över hela världen snackar om. Vi tror att vi är det första destilleriet i världen som kan erbjuda
privatköp av Quercus Mongolica. Säljstarten av dessa fat är i samband med Stockholm Beer and
Whisky Festival den 29 september: Det kommer också att vara möjligt att boka ett av de 100
Ankarna via nätet. Pris för orökt destillat: 26 400 kr, rökigt destillat 27 900 kr.

Nästa steg i The 2nd Step Collection
Just nu säljs The 2nd Step Collection 02 på Systembolaget och på några få utvalda internationella
marknader. Den andra utgåvan tar oss för första gången med på en resa in i den mer sherrylagrade
sidan av Box. Huvuddelen av de ingående faten har tidigare innehållit klassisk Oloroso sherry under
lång tid. För att skapa en mjukare whisky har vi valt att balansera denna med bourbonfat som bidrar
till en en mycket rund och harmonisk whisky.
The 2nd Step Collection 02 finns i skrivande stund ännu att beställa på Systembolaget: nr 85 833 och
kostar 747 kr. Det är en liten upplaga som aldrig kommer att repriseras, så passa på.

Snart kommer Dálvve Nu sätter vi ny standard
Vilken härlig nyhet att se fram emot. Vintern kommer! Äntligen kan vi säga. För första gången kommer vi att
lansera en Box whisky som ska vara återkommande på Systembolagshyllorna under lång tid och säljas på utvalda
marknader över hela världen. För första gången kommer vi att buteljera en whisky på en 70-centiletersflaska,
förpackad i en helt ny kartong. Dálvve är det sydsamiska ordet för vinter och vi vill med detta lyfta fram det unika
norrländska klimatet som har så stor betydelse för utvecklingen av vår whisky. Dálvve blandas av våra större
bourbonfat och kommer att säljas på Systembolaget för 479 kr. Lanseringen sker i november. Till en början
kommer Dálvve endast att vara tillgänglig via beställningssortimentet, men det är vår förhoppning att efterfrågan
är så stor att den kvalar sig in i det ordinarie sortimentet. Vi återkommer när det är dags att beställa årets bästa
julklapp.

Nu sätter vi en ny standard

Box Dàlvve
på beställningssortimentet den 7 nov
Pris 479 kr, 700 ml 46 % – Art Nr 85124-01
läs mer på www.boxwhisky.se

Mackmyra & Plantation Rum, A Caribbean Love Affair
Mackmyra och Plantation Rum presenterade ett spännande samarbete på Stockholm Beer & Whisky festival i
september. Plantation har skickat tömda Rom-fat till Mackmyra som i sin tur har slutlagrat sin whisky på dem,
resultatet heter Vinterdröm och släpps på Systembolaget 2 december. Men Mackmyra skickade även tömda 30liters fat till Plantation som de fyllde sin Barbados Grand Reserve Rum*. Faten töms nu under oktober och skickas
tillbaka till Mackmyra som åter fyller faten med whisky och gör de tillgängliga för reservation. Ett 30-liters fat ger
ca 48 flaskor.
>> Läs mer och boka ett fat på mackmyra.se/romfat
* Plantations whiskylagrad Rom släpps hösten 2017

Prova Mackmyra Whisky
Var det länge sedan er klubb provade Mackmyra? Mycket har hänt de senaste åren och Mackmyra har belönats
med prestigefulla priser och utmärkelser både i Sverige och Internationellt. Låt Mackmyra kommer till er klubb
och under en kväll presentera både sina flaskor, fat och hur de tillverkar sin whisky.
Pris 200 kr/person, minimum 20 personer (ord. pris 450 kr)
>> Anmäl intresse till kundservice@mackmyra.se, ange antal och var i landet er klubb finns.

Välkommen till Mackmyradagen 20 maj
Under Mackmyradagen öppnar Mackmyra upp whiskybyn och bjuder på besök i både destilleri, röken (där de
själva röker sin malt) och whiskylager. Dagen bjuder även på spännande provningar, föreläsningar,
smakkombinationer och överraskningar. Mackmyra erbjuder alla medlemmar i Svenska Whiskyförbundet gratis
entré till Mackmyradagen.
>> Anmälan görs till kundservice@mackmyra.se, uppge namn och vilken whiskyklubb du är medlem i
________________________
SUSANNE TEDSJÖ
070 841 92 24

________________________

BIBENDUM
Rasmus Borgström

Bunnahabhain – Islays ”ickerökiga” maltwhisky och öns nordligaste destilleri
Utsågs till Distillery of the Year 2016 av San Fransisco World Spirit Competition.
-

Bunnahabhain 12YO Sherry & Bourbon Cask
Bunnahabhain 18YO Bourbon Cask
Bunnahabhain 25YO Sherry & Bourbon Cask
Bunnahabhain Toiteach Sherry & Bourbon Cask, (rökig limiterad utgåva Norden)
Bunnahabhain Ceòbanach 10YO Bourbon Cask, (rökig limiterad utgåva Norden)
Bunnahabhain Mòine, ingen åldersbetäckning, special för Svenska marknaden.
Bunnahabhain 46YO släpps snart, endast 180 flaskor tot globalt!

Från ön Mull och destilleriet Tobermory distribuerar vi den rökiga varianten:

-

Ledaig 10YO
Ledaig 18YO
Ledaig 1996
Ledaig 42YO släpps snart i
extremt begränsad upplaga.

Sedan distribuerar vi även Deanston, som är ett av de allra grönaste destillerierna

-

Sláinte
Rasmus Borgström
Phone:+46762109688

Deanston Virgin Oak (helt nya ekfat)
Deanson 12YO
Deanston 18YO Bourbon Cask
Deanston 20YO Olorosso Cask(Tillfällig)
Deanston 40YO släpps snart i extremt
begränsad upplaga.

TOMP BEER WINE & SPIRITS AB

Vi representerar Teeling Irish Whiskey från Dublin.
Under september månad har vi lanserat Teeling Small Batch Rum Cask i Systembolagets fasta
sortiment. Teeling är det första destilleriet som byggs i Dublin på 150 år och har fått massor
av internationella priser både för whiskey och även som bästa whiskyattraktion 2016.
Se nedan två länkar till våra senaste nyheter om Teeling:

Nyheten om Teeling Rum Cask:

teeling-whiskey-small-batch-rum-cask

Teeling Irish Whiskey Distillery får pris som världens bästa whiskyattraktion:

teeling-irish-whiskey-destillery-vaerldens-baesta-whiskyattraktion

TOMP Beer Wine & Spirits har främst sysslat med öl men håller nu på att etablera en ny
whiskyportfölj. Det är jättekul att vi tar klivet in i whiskeyvärlden med en stor listning av
premiummärket Teeling.
Jag har en bred erfarenhet av whiskybranchen och träffat er SWF:are många gånger på er
Conventions då jag representerat olika ”brands” tillbaka i tiden.

Med vänliga hälsningar
DAVID ASK
Marketing Director / Partner
TOMP BEER WINE & SPIRITS AB

Mobile: +46 703 42 43 42
E-mail: david.ask@tomp.se
Web: www.tomp.se

Vi på Stellan Kramer har flera fina whiskynyheter såsom
Superdestilleriet Glen Scotia som många av er fick prova på SWF Convention härom helgen
Här kommer lite ytterligare info om Glen Scotias produkter i Sverige.

Glen Scotia- Superdestilleri
Glen Scotia Limited Edition 91
finns för 1499 kr på Systembolaget att beställa (begränsad upplaga) No 40462

Glen Scotia Limited Edition 92
Lanseras den 27 okt på Systembolaget

Cecilia Mårtenson
(0)73 031 7852
StellanKramer

Föreläsare och presentatörer på SWF Whisky Convention 30 sept. Nacka

Namn

Whisky

Destilleri

Importör

Sophie York

Flight

1:1
Whisky to Be

Ardnamurchan

Clydesdale

Lucy Coomber

Sean
Oliver

1:2

228
Burgundy finish

Tullibardine

Double Cask

Glen
Scotia

Clydesdale

Callum
Fraser

Donald
MacLelland

Stellan
Kramer

1:3

Namn

Whisky

Destilleri

Importör

Flight

Stewart
Laing

Old Malt Cask
18YO

Tamdhu

Clydesdale

1:4

Martin
Markvardsen

Single Cask

Highland
Park

Edrington

One for the
road
22yo

Jura

Arcus

1:6

Thomas
Larsson

Box

Box

Box

Extra

Jamie
MacDonald

Deveron
12YO

Macduff

Bacardi

2:1

1:5

James
Steiner

Willie
Cochrane

Namn

Whisky

Destilleri

Importör

Flight

Sayumi
Oyama

Yoichi
Single
Malt

Nikka

Symposion

2:2

Celine
Têtu

The
Spice Tree

Compass Box

Symposion

2:3

Mark
Littler

Heavely Peated

Hellyers Road

Symposion

Tristan
Campbell

Single Cask
Edition
"Clashnoir"
18yo

The Glenlivet

Pernod
Ricard

2:5

Sam
Simmons

Cask sample

The Balvenie

Nigab

2:6

Elisabeth
Andersen

Glengoyne

Cask
Sweden

3:1

21 YO

2:4

