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Bästa Whiskyvänner 
 

Sommaren står för dörren med semestertider och kanske lite tid för en SWF buteljerad Mortlach under 
parasollet. Alla ni som beställt denna flaska borde ha hämtat den på det lokala systembolaget vid det här 
laget. Den här buteljeringen är en unik vänskaps och avskedspresent till whiskysverige från Micael Urquhart 
som nu pensionerat sig och lämnat över rodret till fjärde generationen inom Gordon & MacPhail.  
Vi bugar å allas vägnar.  
 
Vi i styrelsen har fortfarande lite att göra mellan solglimtarna, convention, utbildningar och nya 
buteljeringar planeras. Bokslut skall göras och årets whiskykrog skall röstas fram.  
Kommande helg den 27 juni har vi verksamhetsårets sista styrelsemöte. Har ni några frågor ni vill 
uppmärksamma styrelsen på så maila till oss, mailadresser finns i slutet av brevet eller på hemsidan.  
Vi kommer att släppa listan med nominerade krogar först efter styrelsemötet som i år är något senare på 
året än vanligt.   

 
Medlemsläget 
15 juni hade SWF 210 klubbar med totalt 8507 medlemmar, en minskning från förra kvartalsbrevet.  
Det beror på att vi haft en del klubbar som vi inte lyckats identifiera medlemsavgiften ifrån, samtidigt som 
kontaktuppgifterna varit felaktiga. En del klubbar har helt enkelt upphört med sin verksamhet men först nu 
har vi rensat i registret. Det är viktigt att vi får reda på ändringar i kontaktuppgifter till klubbarna 
Vi vill också påpeka hur viktigt det är att kontaktpersonen är aktiv och inser att han som stadgarna 
föreskriver har klubbens mandat att företräda klubben fullt ut. 
 
Årsavgiften. 
Vi kommer att skicka ut en formell tydlig anvisning om årsavgiften via mail efter årsmötet den 25 september 
då avgiften fastställts.  Inbetalning skall ske före 1 nov och gäller då för verksamhetsåret 1 juli 15 - 30 juni 16 
 
Klubbkonferens. 
Det går trögt att få igång lokala klubbkonferenser, en skulle ha genomförts i Dalarna i april men fick ställas in 
pga för få deltagare. Trägen vinner och vi hoppas på  ett antal klubbkonferenser under nästa verksamhetsår. 
Erfarenheten från Eskilstuna där Sörmland/Östergötland hade en mycket lyckad träff.  
 
Convention 2015.  
Convention genomförs 25 september i samband med Nacka Strands mässan .  
Inbjudan har gått ut och anmälningarna strömmar in för fullt.  
Prioritet har lagts på att förfina insläpp, bordplacering och vidare passage till mässan. 
Många har haft synpunkter på maten, man önskar mer robust mat. Gerty löser det tillsammans med Fazer 
Café, tex rostbiff med potatissallad eller pytt i panna.  Även i år kommer Anders Gjörling att underhålla från 
scenen i år, dessutom kommer Dreams of Drams bidra med lite passande musik. 
 
  



Utbildning. 
Den provningsledarutbildning som var planerad i mars i år fick tyvärr ställas in pga. för få deltagare.  
Till hösten planerar vi att genomföra en utbildning norrut hos BOX i Kramfors, en på västkusten möjligen hos 
Per Caldeby på Smögen Whisky. Kvarstår gör fortfarande Nyköping som alternativ och kanske något i södra 
landsändan, allt beroende på intresse och tillgång på ideella krafter.  Inbjudan skickas ut i början av augusti. 
Datum publiceras på hemsidan så fort vi har spikat dem. 
 
Årets whiskykrog. 
1 juli släpper vi listan över de krogar som är nominerade av våra medlemsklubbar 
Röstning kommer även i år att ske på ”nätet” och pågå nästan fram till Convention då vinnaren avslöjas, 
styrelsen har en portion av rösterna som baseras på rena fakta om krogen resten är upp till whiskysverige. 
Instruktioner kommer via mail och på hemsidan 
Nytt för i år är att vi har släppt kravet på att bara nya krogar kan vinna priset.   
 
Gordon & MacPhail-stipendiet. 
I år har det varit färre sökande än vanligt. En orsak kan vara den åldersgräns på 40 år som är uppsatt i 
kriterierna. Just nu ligger bollen hos Symposion och Gordon & MacPhail. 
 
Provningsledare. 
Efter förra höstens stora succé med 10 provningsledarturnéer så har våren varit lite lugnare. Till hösten 
räknar vi med minst fyra turnéer. Importörerna jobbar också mycket med egna Brand Ambassadors. Dessa 
har våra klubbar alltid möjlighet att få som provningsledare. Kontakta gärna importörerna direkt. Vi jobbar 
oförtrutet vidare med utländska provningsledare till våra klubbar som är en av våra viktigaste aktiviteter. 
 
 Buteljeringar. 
SWF buteljering 21 Mortlach är nu redan distribuerad i landet. Till hösten kommer SWF buteljering 22, 
Hellyers Road från Australien med leverans i november/december. 
Vi beklagar det ekonomiska strulet med vår Arranbuteljering. Även om det inte var SWF som orsakade det 
så blev det extrajobb för alla parter och en del hårda ord utväxlades. 
Den lilla merkostnad per flaska det handlade om är återbetald till de klubbar som så önskat. Många klubbar 
valde att avstå och skänkte mellanskillnaden till SWFs verksamhet, vilket vi vill särskilt tacka för.  
En del har också skickat uppmuntrande ord om hur god Arranbuteljeringen var och det värmer naturligtvis. 
Buteljeringsplaneringen ligger långt fram i tiden och just nu diskuteras buteljeringarna 2017. 
 
SWF hemsida. 
Vi har jobbat på en ny hemsida under en längre tid och testar fortlöpande en ny och säkrare plattform med 
bättre funktionalitet, enklare administration och en layout där vi lättare kan navigera till följande funktioner: 

 Buteljeringsinformation 

 Turnéinformation 

 Klubb och medlemsinformation 
 
Ambitionen är också att förenkla förbundets administration och förbättra dialogen med klubbar och 
klubbfunktionärer, genom att skapa flera grupptillhörigheter för funktionärer som möjliggör grupputskick till 
mer än klubbkontakt per klubb. Vi vill också öppna en aktiv länk från hemsidan till det SWF forum som redan 
finns på Facebook. Förhoppningen är att i framtiden kunna erbjuda de enskilda klubbarna att själva hantera 
och administrera sin upplagda klubbsida.   
 
Vi har idag tyvärr regelbundna attacker från hela världen där man försöker ta kontroll över SWF hemsida. 
Det är knappast attacker mot SWF i sig utan ett ständigt kriminellt beteende som sker med automatiska 
”robotar” på nätet. För att minska hotet så har vi stängt de flesta länder utanför Skandinavien. Det kan alltså 
vara svårt att komma in om man är på semesterresa i andra länder. 
 
Generellt sett jobbar vi löpande med hemsidan och det är en hel del arbete som skall uträttas av få ideella 
krafter. Tidigare upprop om villiga och intresserade SWF:are med kunskaper i webadministration kvarstår, 
gärna erfarenhet av Joomla eller liknande CMS, pHp och MySQL är ett plus i kanten.  
Hör av dig direkt till Sverker som är styrelsens  IT och WEB-ansvarige     webmaster@svenskawhisky.se 

mailto:webmaster@svenskawhisky.se


 

 
Våra kamrater på Kilchoman fortsätter att utveckla sina produkter och de som numera 

kan kallas standardutgåvor blir bara bättre för varje år. Nu under 2015 kommer ett antal 

av dessa godingar i nya utgåvor. I juni kommer två efterlängtade produkter, Loch Gorm 

och 100% Islay. Fr.o.m. 2015 slutar man med årtal på Machir Bay, tyvärr. Men även den 

blir bättre för varje år. En annan spännande produkt är deras björnbärslikör med massor 

av äkta björnbär som fått ligga i deras malt whisky och även en del new make. Mums! 

 

 

Kilchoman Machir Bay 46% 

 
Standard malten från det lilla gårdsdestilleriet Kilchoman. Destilleriet byggdes 

2005 och är det första som byggdes på Islay sedan 1881. Machir Bay kom 2012 

och har sedan dess utvecklats en del tack vare att man har fler fat att välja 

mellan. Man använder mest Bourbonfat men även en del sherryfat används. 

 
573-01 499:-  Systembolagets Ordinariesortiment 

 

Kilchoman 100% Islay 5th 50% 

 
Kilchomans 100% Islay tillverkas en gång om året. Nu är det den femte utgåvan 

som når oss. 100% Islay är precis som det låter, alla råvaror utom jästen kommer 

från Islay. Malten mältas på destilleriet och den är därmed lite mindre rökig än 

normalt. Kornet är odlat på gården bredvid destilleriet och den färdiga whiskyn är 

buteljerad på destilleriet. Snacka om lokal produkt. 

 
85000-01 938:- Beställningssortimentet, 1 juni 

 

 
Kilchoman Loch Gorm Batch 3 46% 

 
Detta är den tredje årliga utgåvan av Loch Gorm, som är enbart lagrad på 

Sherryfat. Förra årets utgåva var lite lättare i sherrytonerna, men nu har man 

återgått till en tydlig sherryton där röken tar en rejäl fajt om platsen i både doft 

och smak. 

 

20281-01 798:- Systembolagets Tillfälligasortiment, 5 juni 

 

 

Kilchoman Bramble Liqueur 19% 

 

Man har på destilleriet sålt sin egen-tillverkade likör, men nu kan man 
även köpa den i Sverige. Den är gjord på mycket stor andel riktiga 

björnbär som fått ligga till sig i en blandning av Kilchoman Single Malt 

Whisky, Kilchoman New Make och honung. 

 

87435-02 329:- Beställningssortimentet, 1 juni 
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Några trevliga maltnyheter 
 
Artnr: 427  Nikka All Malt 700 ml 40%   349 kr 
Nikka All Malt lanserades i slutet av 2014 och har väckt stor 
uppskattning i det fasta sortimentet. Under 2015 har dess popularitet 
ökat i den grad att den nu from den 1a juni 2015 finns i Systembolagets 
samtliga 429 butiker från Ystad till Haparanda! 
Nikka All Malt tillverkas vid två av Japans toppdestillerier, Yoichi på nordön 
Hokkaido och Miyagikyo utanför staden Sendai. Platserna för dessa 
destillerier valdes en gång, efter år av efterforskningar, av den japanska 
whiskyns fader och Nikkas grundare Masataka Taketsuru. Han visste efter 
sina år i Skottland att platsen är av avgörande betydelse för resultatet. Han 
sökte de stora temperaturvariationerna i norr när han byggde sitt första 
destilleri Yoichi och den unika fuktigheten där bergsfloderna möts utanför 
Sendai när han byggde Miyagikyo. Omsorgen och noggrannheten i valet av 
plats har visat sig genialt. I dag räknas båda Masataka Taketsurus destillerier 
till världens absolut främsta. Det sker magi i dessa lagerhus. 
Nikka All Malt är en blandning av maltwhisky från Yoichi och Miyagikyo. 
Definitionsmässigt är den alltså en vatted malt, eller blended malt som är den 
korrekta nutida benämningen. Det som gör Nikka All Malt till en unik whisky 
är att det också ingår maltwhisky som är destillerad i en kolonnpanna vid 
Miyagikyo. Kolonndestillerad maltwhisky förekommer inte någon 
annanstans. 

Smaknoter 

Doft: En söt och fruktig godisdoft med kanderade mandlar, vaniljkola och 
grillade marshmallows. Där finns också lätt övermogna äppel, nästan 
äppelmos, kanel och honung. Doften är mycket krämig och leder tankarna till 
Baileys. 

Smak: Förvånande robust med tanke på doften, här finns tobak, läder, massor 
av hasselnötter, maltsocker, russin och en lätt stillsam rök. Eftersmaken är 
lång och söt som en krämig vaniljnougat-glass. 

 
Artnr: 40 498  Benromach 15 Years Old 700 ml 43 %   
899 kr 
Den 3e juli sker denna exklusiva lansering i utvalda Systembolagsbutiker. 
Benromach är nogsamt renoverat och köptes av Gordon & MacPhail 1993. 
Dessförinan har det destillerats Whisky på Benromach sedan 1898. Dagens 
produktion sätter en ära i att vara fortsatt mycket hantverksmässig.  Stilen är 
genomgående ”Classic pre – 1960s Speyside malt” De noteringar - och även 
fat - man har från tiden före 1960 visar att det då fanns en delikat rökstrimma 
även i whiskyn från Speyside. 
 
Benromach 15 har redan under våren rönt stor uppmärksamhet 
internationellt och allokeringen till Sverige blev blott 120 flaskor i år.  Vi som 
provat den kan intyga att det är bland det bästa vi sett från Benromach.  
Den gyllene färgen kommer av lång tid på Bourbon & Sherryfat. 
Doften har sherry, vanilj, apelsinzest och uttalad örtighet. 
Smaken är fruktig med röda äpplen, kakao, choklad och mandel med inslag av 
tjärad ek. 

http://www.clydesdale.se/


 
 

 
 

Diageo vinner 91 utmärkelser i  
San Francisco World Spirits Competition 

 
Diageo utsågs till "Årets Importör". Utmärkelserna inkluderar 23 stycken ”Double 
Gold”, hederspriser och Sju "Best in Category" vid den 15:e årliga San Francisco 
World Spirits Competition. 
 
Diageoprodukter och Diageos förpackningsdesign skördade stora framgångar på 2015 
års San Francisco World Spirits Competition med totalt 91 utmärkelser. Av dessa var 83 
medaljer, varav 39 ”Double Gold” eller ”Gold”. Det gick särskilt bra inom Scotch och 
Nordamerikansk Whisky, med 14 vunna medaljer, varav flera för "Best in Category”.  
I förpackningsdesign, vann också sju varumärken från Diageos portfölj medaljer, 
däribland Mortlach Scotch Whisky och Orphan Barrel Bourbon, som båda tilldelades 
”Double Gold”. Bolaget utsågs också till "Årets Importör" som ett erkännande av den 
konsekvent höga kvaliteten på spritdrycker av alla märken. 
 

- "Vi är hedrade att bli erkända i en sådan prestigefylld tävling, och det för hela vår 
portfölj också, från gamla traditionella varumärken till nya innovationer", säger 
Larry Schwartz, VD, Diageo Nordamerika. "Våra hantverkare använder sina 
färdigheter och kunskaper varje dag för att destillera, blanda och producera de 
finaste spritdryckerna i världen. De, och alla andra på Diageo, har all anledning 
att vara stolta." 

 
I en kommentar till framgångarna inom förpackningsdesign, fortsatte Schwartz: 
 

-  "Även fast själva drycken är huvudsaken inom destillerad sprit, är upplevelsen 
inte komplett utan god förpackningsdesign. Flaskorna vi ser bakom baren och på 
butikshyllorna är en kritisk del av varumärket. Jag är jätteglad att våra designers 
har fått det erkännande de förtjänar. " 

 
Whisky var en imponerande kategori med totalt 57 medaljer vunna för högkvalitativa 
spritdrycker. Diageo tog hem priser inom: Scotch, Tennessee, Bourbon och Rye Whisky.  
Johnnie Walker vann tolv medaljer, tre fler än året innan.  
 
Dessutom utsågs sju Diageowhiskys till ”Best in Category” i sina respektive kategorier. 
George Dickel nr 12 utsågs till "Best Tennessee Whiskey", Blade & Bow 22 Year Old 
Bourbon blev "Best Straight Bourbon", Crown Royal Single Barrel vann "Best Canadian 
Whisky".  
 
I kategorin Scotch vann Lagavulin 16-årig, titeln "Best Single Malt Scotch 13-19 år",  
John Walker & Sons Private Collection 2015 tilldelades "Best Blended Scotch”,  Talisker 
10-årig tog hem "Best Single Malt Scotch - upp till 12 år" och Talisker Storm blev "Best 
Single Malt Scotch" 
 
Inom Gin-, Tequila-, Rom- och Likörkategorierna, gick det också bra för Diageo där de 
flesta märkena vann flera medaljer. I Ginkategorin fick Tanqueray två medaljer, 
inklusive en ”Double Gold” för Tanqueray London Dry Gin.  



I Tequilakategorin tog DeLeon två medaljer för Reposado respektive Platinum.  
För Rom belönades nya Captain Morgan White Grapefruit och Captain Morgan White 
Pineapple med medaljer.  
För Likör fick Grind en medalj och Baileys vann medaljer för de nya smakerna Chocolate 
Cherry och Salted Caramel. 
 
Sammantaget tog drycker från Diageo’s innovationsteam hem 19 medaljer. 
 
En fullständig lista över Diageos vinnande varumärken på 2015 San Francisco Spirits 
Competition är tillgänglig på:      http://sfspiritscomp.com/results/browse.   
 
Alla produkter som vann ”Double Gold”och ”Gold” är listade nedan: 
 

Double Gold:  
 Blade & Bow 22 Year Old Bourbon  
 Buchanan’s Master 
 Clynelish 14 Year Old  
 Cragganmore 12 Year Old  
 Crown Royal Northern Harvest Rye  
 Crown Royal Single Barrel  
 George Dickel No. 12 Tennessee Whisky  
 George Dickel Rye Whisky  
 Johnnie Walker Double Black  
 John Walker & Sons Private Collection 2015  
 Lagavulin 12 Year Old  
 Lagavulin 16 Year Old  
 Mortlach 18 Year Old, 25 Year Old, Rare Old 
 Orphan Barrel Lost Prophet Kentucky  Straight  
 Orphan Barrel (Förpackningsdesign) 
 Oban 18 Year Old  
 Oban Little Bay  
 Talisker 10  
 Talisker Storm  
 Tanqueray London Dry Gin  
 

Gold:  
 Blade & Bow Bourbon  
 Buchanan’s Deluxe  
 Bulleit Rye  
 Bulleit 10 Year Old Bourbon  
 Caol Ila 12 Year Old  
 Dalwhinnie 15 Year Old  
 George Dickel Barrel Select Tennessee Whiskey  
 Glenkinche 12 Year Old  
 I.W. Harper 15 Year Old Bourbon  
 J&B Blended Scotch  
 John Walker & Sons King George V  
 Mortlach Rare Old  
 Mortlach 18 Year Old  
 Oban 14 Year Old  
 Pie Hole (Förpackningsdesign) 
 Smirnoff Sours (Förpackningsdesign) 
 

 
För mer information vänligen kontakta: 
Robert Carlsson, JCPR. Tel: 070-63420429 
robert.carlsson@jcpnordic.com  

 
För högupplösta bilder vänligen se: 
http://www.mynewsdesk.com/se/diageo_sweden_ab 
 
 
Om The San Francisco World Spirits Competition 
San Francisco World Spirits Competition är en av de största och mest inflytelserika internationella 
spritdryckestävlingarna i Amerika. Juryn består av en prestigefylld panel av nationellt erkända spritexperter. 
Juryns bedömning är baserad på blindtest för att säkerställa tävlingens integritet så att den förblir Amerikas 
mest respekterade tävling för spritdrycker. För mer information om tävlingen 
besöka https://www.sfspiritscomp.com/. 
  

http://sfspiritscomp.com/results/browse
mailto:robert.carlsson@jcpnordic.com
http://www.mynewsdesk.com/se/diageo_sweden_ab
https://www.sfspiritscomp.com/


 
 

 

 

 

O.P. Anderson Whisky Cask 

en utmanare till maltwhisky i begränsad upplaga 

 
För fjorton år sedan sjösatte kryddmästare Jonas Odland projektet att lagra 
O.P. Anderson, Sveriges äldsta och mest exporterade akvavit, på 62 ekfat av 
typerna sherryfat, cognacsfat och whiskyfat. Resultatet har blivit fyra 
limiterade utgåvor av O.P. Anderson som sedan första lanseringen 2009 har 
varit en stor framgång. Nu lanseras O.P. Anderson Whisky Cask, den femte 
begränsade upplagan. Den har lagrats under många år på whiskyfat till perfekt 
mognad och är blandad från 15 utvalda fat.  

 

O.P. Anderson Whisky Cask har den klassiska O.P. 
Anderson-kryddningen kummin, anis och fänkål. 
Akvaviten har mognat på whiskyfat, ursprungligen 
amerikanska Bourbonfat som sedan använts för att 
lagra skotsk single malt, i upp till 14 år för att få en 
komplex lagringskaraktär. Därefter har kryddmästare 
Jonas Odland noggrant valt ut och blandat innehållet 
från 15 olika ekfat som alla bidrar med sin unika 
karaktär för att ge O.P. Anderson Whisky Cask sin 
komplexa smak med utpräglad lagringskaraktär, 
inslag av maltwhisky, toner av torkad frukt och vanilj 
samt en angenäm rökighet.  

 
 
 
 
Avnjut O.P. Anderson Whisky Cask rumstempererad i ett kupat glas, till exempel ett whiskyglas eller 
en cognacskupa. Drycken går utmärkt att avnjuta som den är, eller i kombination med mat. O.P. 
Anderson Whisky Cask förhöjer särskilt smakerna i lagrad ost och rökt mat. 
 
O.P. Anderson Whisky Cask finns till försäljning i begränsad upplaga (10 000 numrerade flaskor). 
 
Pris: 350 kr 
Volym: 500 ml 
Artikelnummer: 10145-02 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Scotch Malt Whisky Society (SMWS) buteljerar single cask whisky från hela 

världen. Vi är ansedda som en av de främsta oberoende buteljerarna och våra utgåvor får 

oftast höga betyg. Vi buteljerar ungefär 400 st handplockade fat per år och utgåvorna 

skiljer sig väldigt mycket från de buteljeringar ni är vana vid från leverantörerna. Varje 

buteljering får sitt egna namn och ett unikt nummer i stället för ett utskrivet 

destillerinamn. Det är smaken som är det viktigaste för SMWS och man vill inte vilseleda 

kunden med ett destillerinamn då det inte finns så många likheter med de man är van vid 

från dem. 

 
Det är endast medlemmar som kn köpa flaskor av oss, idag har vi ca 28 000 medlemmar i 

17 länder som då får tillgång till att köpa några av de mest unika och exklusiva singel 

cask whisky sorter som finns. I Sverige är man nu uppe i ca 400 medlemmar. 

 

Bli medlem idag 
Medlemsavgiften är på 495 kr för 12 månader och ni erhåller ett 

medlemskort som gäller i hela världen på alla SMWS barer och events. 

Med medlemskapet kan ni köpa våra underbara buteljeringar. Alla som 

blir medlemmar i SMWS kan sedan köpa en Medlemsbox innehållande 

en Society pin, anteckningsbok, medlemshandbok samt 3 st sampels á 

10 cl med utvalda Society flaskor. 

 
Maila oss, patrik@smwssweden.com, om du vill bli medlem. 
 

Vill ni ha en provning? Vi kommer till er kostnadsfritt, ni betalar 

endast för whiskyn och vi lovar att det blir något utöver det vanliga! 

 

För ytterligare information 
Patrik Axelsson, Branch manager, 0733189000, patrik@smwssweden.com 
 
 

The Scotch Malt Whisky Society Sweden, Pettersbergsvägen 2a, 703 69 Örebro 0733-189000   www.smws.se 

  

mailto:patrik@smwssweden.com
mailto:patrik@smwssweden.com
http://www.smws.se/


              Besök Mackmyra Whiskyby i sommar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Välkommen till en sommar i Mackmyra Whiskyby och Word Distiller- tur. 
 
World Distiller-turen är en speciellt framtagen tur som syftar till att illustrera det prestigefyllda priset 
vi fick som World Distiller of the Year av Wizards of Whisky. Hur kunde vi bli årets bästa destilleri i 
hela världen från icke-traditionella whiskyländer? Under turen visar vi upp Mackmyra Destilleri med 
fokus på nytänkande och innovation och berättar hur vi gör de fyra whisky som hamnade på 10 i 
topp listan. Så även om du har besökt oss tidigare är det här ur ett nytt perspektiv.  
 
Pris SWF- medlemmar: 100 kr per person (Ordinarie pris:150 kr per person) 
Tid: Turen tar ca 2 timmar 
Åldersgräns: 18 år 
Visning av whiskylagret och destilleriet ingår.  
Smakprov: Möjligheten finns att köpa till ett litet smakprov av en vinnarwhisky i Destilleriets Skybar 
för 30 kr, där även ett litet smakprov från dagens skörd i produktionen ingår. 
Alkoholfritt alternativ på både dryck i Skybaren och av dagens skörd ingår alltid gratis för alla. 
 
Efter turen finns möjligheten att prova fler vinnande whiskys i baren efteråt eller att äta en matbit 
för de som är hungriga. Boka bord på 026-54 18 80 eller kundservice@mackmyra.se 
 
Boka ditt besök via www.mackmyra.se/bokning.  Ange SWF2015 som kampanjkod.  
Priset gäller för besök mellan 24/6- 16/8 2015. Sista bokningsdag är 15/7 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Med bästa sommarhälsningar 
SWF styrelse 

 
 
vid pennan 

 
Douglas Christianson & Peter Borg 
ordförande                          vice ordförande 
 
ordf@svenskawhisky.se           vordf@svenskawhisky.se 

mailto:kundservice@mackmyra.se
http://www.mackmyra.se/bokning
mailto:ordf@svenskawhisky.se
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