
  
  
  

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  1166::ee  nnoovveemmbbeerr  1188..0000  äärr  ddeett  ddaaggss  fföörr  åårreettss  hhööjjddppuunnkktt  
fföörr  AAWWKK  wwhhiisskkyy..  DDåå  äärr  ddeett  wwhhiisskkyypprroovvnniinngg  mmeedd  eefftteerrfföölljjaannddee  

ttvvåårräätttteerrssmmeennyy  ii  nnyyaa  kkoonnffeerreennssllookkaalleenn  ppåå  ssttaaddsshhootteelllleett  ii  SSkkaarraa..    
  

II  åårr  äärr  vvii  vväällddiiggtt  ggllaaddaa  aatttt  vvii  hhaarr  ffååtttt  hhiitt  eenn  aavv  
vväärrllddeennss  ssttöörrssttaa  ssaammllaarree  aavv  BBeennRRiiaacchh,,  MMaaggnnuuss  
FFaaggeerrssttrröömm..  PPrroovvnniinnggeenn  äärr  ööppppeenn  fföörr  aallllaa  öövveerr  1188  

åårr  ssåå  hhaarr  nnii  nnååggrraa  bbeekkaannttaa  ssoomm  sskkuullllee  vvaarraa  
iinnttrreesssseerraaddee  ssåå  äärr  ddeett  bbaarraa  aatttt  ttaa  mmeedd  ddeemm,,  
eelllleerr  vvaarrfföörr  iinnttee  öövveerrrraasskkaa  nnååggoonn  mmeedd  eenn  ffiinn  
pprreesseenntt..  EEnn  nnyyhheett  uunnddeerr  åårreettss  pprroovvnniinngg  äärr  aatttt  vvii  

kkoommmmeerr  aatttt  hhaa  ttvvåå  fflliigghhtteerr  mmeedd  ffyyrraa  wwhhiisskkyyss  ii  

vvaarrjjee..  DDeett  bblliirr  ssåålleeddeess  fflleerr  ssoorrtteerrss  wwhhiisskkyy  nnii  ffåårr  
pprroovvaa,,  vviillkkeett  fföörrkkllaarraarr  ddeett  ii  åårr  lliittee  hhööggrree  pprriisseett..  

EEfftteerrssoomm  wwhhiisskkyynn  äärr  uunniikk  oocchh  iinnttee  lläännggrree  ggåårr  aatttt  
kkööppaa  ((fföörruuttoomm  aavv  ssaammllaarree))  ssåå  iinnnneebbäärr  ddeettttaa  aatttt  

vvii  bbaarraa  kkaann  ffåå  ttaagg  ppåå  eenn  ffllaasskkaa  aavv  vvaarrjjee  ssoorrtt,,  

vviillkkeett  bbeeggrräännssaarr  aannttaalleett  ddeellttaaggaarree  ppåå  wwhhiisskkyypprroovvnniinnggeenn  ttiillll  mmaaxx  4455..  DDeett  äärr  
fföörrsstt  ttiillll  kkvvaarrnn  ssoomm  ggäälllleerr,,  ddvvss  ttiiddppuunnkktteenn  fföörr  aannmmäällaann  ggäälllleerr  ppåå  mmaaiill,,  ssmmss,,  

tteelleeffoonn  eelllleerr  mmuunnttlliiggeenn..    
  

VVeemm  äärr  ddåå  MMaaggnnuuss??  
  
TTiillll  vvaarrddaaggss  jjoobbbbaarr  MMaaggnnuuss  ppåå  SSyymmppoossiioonn  ii  MMaallmmöö..  SSyymmppoossiioonn  äärr,,  eennlliiggtt  

MMaaggnnuuss,,  SSvveerriiggeess  ffrräämmssttaa  iimmppoorrttöörr  aavv  kkvvaalliitteettsssspprriitt  oocchh  äärr  eexxttrraa  dduukkttiiggaa  ppåå  
wwhhiisskkyy..  DDee  jjoobbbbaarr  mmeedd  SSpprriinnggbbaannkk,,  BBeennrroommaacchh,,  GGoorrddoonn  &&  MMaaccPPhhaaiill,,  MMaallttss  ooff  

SSccoottllaanndd,,  TThhee  NNeeccttaarr,,  LLiiqquuiidd  SSuunn,,  VViinnttaaggee  MMaalltt  WWhhiisskkyy  CCoo,,  CCaaddeennhheeaadd,,  CCeellttiicc  
WWhhiisskkyy  oocchh  NNiikkkkaa  WWhhiisskkyy  ppåå  wwhhiisskkyyssiiddaann..  FFöörr  MMaaggnnuuss  bböörrjjaaddee  wwhhiisskkyyrreessaann  
uunnddeerr  ttiiddiiggtt  11999900--ttaall  mmeedd  eenn  LLaaggaavvuulliinn  1166..  OOmm  nnååggoonn  sskkuullllee  vvaarraa  iinnttrreesssseerraadd  

aavv  vvaadd  MMaaggnnuuss  hhaarr  fföörr  ggooddssaakkeerr  ii  ssiinn  wwhhiisskkyyssaammlliinngg  ssåå  ggåå  ggäärrnnaa  iinn  ppåå  fföölljjaannddee  
lläännkk::  hhttttpp::////wwwwww..mmaaggnnuusswwhhiisskkyy..ccoomm//wwhhiisskkyyiinnffoorrmmaattiioonn//wwhhiisskkyyiinnffoorrmmaattiioonn--11  
  
  



SSttaarrttffäälltteett  fföörr  kkvväälllleenn,,  ssoomm  eennbbaarrtt  bbeessttåårr  aavv  ccaasskkssttrreennggtthh  wwhhiisskkyy  ii  

oorrggiinnaallbbuutteelljjeerr,,  ggåårr  vveerrkklliiggeenn  iinnttee  aavv  fföörr  hhaacckkoorr,,  eelllleerr  vvaadd  ssääggss  oomm::    
  

FFlliigghhtt  11::  
  
••  BBeennRRiiaacchh  11998800,,  3311  åårr,,  ccaasskk  22553311,,  VViirrggiinn  ooaakk  

••  BBeennRRiiaacchh  11997788,,  3311  åårr,,  ccaasskk  44441144,,  GGaajjaa  bbaarroolloo  
••  BBeennRRiiaacchh  11999977,,  1144  åårr,,  ccaasskk  77559922,,  MMaaddeeiirraa,,  KKiinnggss  RRooyyaall  HHuussssaarrss  

••  BBeennRRiiaacchh  11999955,,  1166  åårr,,  ccaasskk  77116644,,  ppxx  sshheerrrryy  
  

FFlliigghhtt  22::  
  

••  BBeennRRiiaacchh  11997766,,  3366  åårr,,  ccaasskk  33001122,,  rreeffiillll  hhhhdd,,  oobb  ffoorr  wwhhiisskkyy  ssiittee  
••  BBeennRRiiaacchh  11998888,,  2211  åårr,,  ccaasskk  44442233,,  BBaarroolloo  hhhhdd,,  SSiinnggaappoorree  

••  BBeennRRiiaacchh  11998844,,  2255  åårr,,  ccaasskk  447722,,  hhhhdd,,  TTaaiiwwaann  oonnllyy  
••  BBeennRRiiaacchh  11999944,,  1166  åårr,,  ccaasskk  55663322,,  ppeeaatteedd//ppxx,,  oobb  ffoorr  ppiikkkkuulliinnttuu  

FFiinnllaanndd  
  

  
MMeennyynn  ssoomm  kkoommmmeerr  aatttt  sseerrvveerraass  uunnddeerr  kkvväälllleenn  äärr::  

  

VVaarrmmrräätttt::  
  

AA  --  GGrriillllaadd  llaammmmyytttteerrffiilléé  mmeedd  rroottsseelllleerriiccrrèèmmee,,  ppoorrttvviinnbbrräässsseerraadd  ppäärrllllöökk    
            ssaammtt  lläättttrröökktt  ppoorrttvviinnsssskkyy..    

BB  --  BBaakkaadd  kkuunnggssfflluunnddrraa  mmeedd  ggllaasseerraaddee  bbeettoorr,,  uuggnnssrroossttaadd  ppoottaattiiss    

          ssaammtt  wwhhiisskkeeyyffllaammbbeerraadd  sskkaallddjjuurrsssskkyy  
  

DDeesssseerrtt::  
  

��  PPaannnnaaccoottttaa  ””wwhhiisskkeeyy  ssoouurr””  mmeedd  cciittrroonnggeelléé  oocchh  vvaanniilljjccrruummbbllee  ssaammtt  kkaaffffee    
  

  

TTiillll  vvaarrmmrräätttteenn  iinnggåårr  eenn  ööll  eelllleerr  eetttt  ggllaass  vviinn..    
  

OOmm  nnååggoonn  hhaarr  ssppeecciiffiikkaa  öönnsskkeemmååll//ffrrååggoorr  ((eexx  aalllleerrggii,,  gglluutteenn  ee..ddyyll))  oomm  mmaatteenn  
eelllleerr  vvaadd  ssoomm  iinnggåårr  ii  ddee  oolliikkaa  rräätttteerrnnaa  ssåå  hhäännvviissaarr  jjaagg  ttiillll  kkoocckkeenn  ppåå  SSkkaarraa  

ssttaaddsshhootteellll  ((00551111--224400  5500))..    

  
  



  

PPrriisseett  fföörr  wwhhiisskkyypprroovvnniinngg  oocchh  mmaatt  bblliirr  ttoottaalltt  770000::--  fföörr  mmeeddlleemmmmaarr  &&  880000::--  
fföörr  iicckkee  mmeeddlleemmmmaarr..  SSjjäällvvkkllaarrtt  kkaann  mmaann  bbllii  mmeeddlleemm  uunnddeerr  kkvväälllleenn  ((225500::--))  oocchh  

ddåå  ggäälllleerr  mmeeddlleemmsskkaappeett  fföörr  22001144..  VVii  ddrraarr  ddåå  ddiirreekktt  aavv  110000::--  ssoomm  mmoottssvvaarraarr  
rraabbaatttteenn  fföörr  mmeeddlleemmmmaarr  ppåå  pprroovvnniinnggeenn..  MMaann  ffåårr  aallllttssåå  ddeecceemmbbeerr  mmåånnaadd  ppåå  

kkööppeett..  VViillll  mmaann  ttaa  mmeedd  rreessppeekkttiivvee  eelllleerr  nnååggoonn  aannnnaann  ssoomm  iinnttee  ggiillllaarr  wwhhiisskkyy  ssåå  
ggåårr  ddeett  jjäätttteebbrraa..  MMaann  bbeettaallaarr  ddåå  227700::--  fföörr  bbaarraa  mmaatteenn..  DDeett  äärr  iinnttee  mmööjjlliiggtt  

aatttt  bbaarraa  bbookkaa  ssiigg  fföörr  wwhhiisskkyypprroovvnniinnggeenn  uuttaann  mmaatt..  

  
TTaa  ggäärrnnaa  mmeedd  kkoonnttaanntteerr  ttiillll  pprroovvnniinnggeenn  ddåå  vvii  kkoommmmeerr  aatttt  aauukkttiioonneerraa  uutt  nnååggoott  
aavv  ddeett  vvii  pprroovvaatt  uunnddeerr  kkvväälllleenn,,  ööppppnnaaddee  ffllaasskkoorr  sseeddaann  ttiiddiiggaarree  pprroovvnniinnggaarr  
uunnddeerr  åårreett  ssaammtt  nnååggrraa  ooööppppnnaaddee  ffllaasskkoorr  ssoomm  ffiinnnnss  ii  kklluubbbbeennss  ääggoo..  DDeett  ffiinnnnss  

ffoorrttffaarraannddee  mmööjjlliigghheett  aatttt  kkööppaa  AAWWKK::ss  kklluubbbbwwhhiisskkyy,,  CCrraaggggaannmmoorree  2211  yyeeaarrss  

5566,,11%%,,  ttiillll  ssppeecciiaallpprriisseett  770000::--  uunnddeerr  kkvväälllleenn  ((nnoorrmmaallpprriiss  880000::--  fföörr  mmeeddlleemmmmaarr  
oocchh  990000::--  fföörr  iicckkee--mmeeddlleemmmmaarr))..  DDeett  ffiinnnnss  iinnttee  mmåånnggaa  ffllaasskkoorr  kkvvaarr  ssåå  ppaassssaa  

ppåå  iinnnnaann  ddeenn  äärr  hheelltt  sslluutt..  SSjjäällvvkkllaarrtt  hhåålllleerr  vvii  mmeedd  eenn  wwhhiisskkyybbaarr  uunnddeerr  kkvväälllleenn  
ttiillll  mmyycckkeett  fföörrmmåånnlliiggaa  pprriisseerr..  

  
UUttöövveerr  ddeettttaa  ssåå  kkoommmmeerr  eetttt  wwhhiisskkyyllootttteerrii  ssaammtt  eetttt  qquuiizz  aatttt  aannoorrddnnaass  uunnddeerr  

kkvväälllleenn..  

  
AAnnmmäällaann  mmeedd  nnaammnn  ppåå  ddeellttaaggaarree  ii  wwhhiisskkyypprroovvnniinnggeenn,,  eevveennttuueellll  eexxttrraa  mmaattggäässtt  

ssaammtt  vvaall  aavv  vvaarrmmrräätttt  ggöörrss  sseennaasstt  88//1111  ttiillll::  
  
bbjjoorrnn..aallmmeerrssvveedd@@hhoottmmaaiill..ccoomm    aalltt  tteell  007700--22008877777733  

  
AAnnmmäällaann  äärr  bbiinnddaannddee  ii  oocchh  mmeedd  aatttt  mmaann  bbeettaallaarr..  DDeettttaa  ggöörrss  ttiillll  fföölljjaannddee  

kkoonnttoo  ii  SSwweeddbbaannkk::  
  
CClleeaarriinnggnnrr    88228899--11  

KKoonnttoonnrr            2244..442244..774400--99  
  
GGllöömm  iinnttee  aatttt  ffyyllllaa  ii  eerrtt  nnaammnn  ii  rruuttaann  fföörr  mmeeddddeellaannddee  ttiillll  mmoottttaaggaarreenn..  
  

  

VVaarrmmtt  vväällkkoommmmeenn!!  


