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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2013-01-01—2013-12-31 
för Withala Maltwhiskykultur 

 
 
 
Vår ordförande Torbjörn Hägg har ordet: 
 
Jag vill till att börja med tacka alla medlemmar för ytterligare ett trevligt och spännande 
”whiskyår” med Withala Maltwhiskykultur. Det är genom medlemmarnas engagemang och 
intresse som vi i styrelsen får kraft och ork till att jobba vidare i vår ideella whiskyförening.  
 
2013 var föreningens tredje verksamhetsår och föreningens struktur har nu börjat sätta sig. 
Medlemsutveckligen har planat ut och vi har gått in i en fas av mognad och stabilitet. När 
verksamhetsåret startade var vi 200 betalande medlemmar och vid årsskiftet kunde vi räkna 
in 190 whiskyvänner i vår förening. Mycket roligt att så många whiskyintresserade vill 
fortsätta att delta i föreningens aktiviteter. 
 
Jag brukar lyfta fram ett par speciella händelser under det gångna året. Det första bestående 
minnet från 2013 är den intensiva våren med många intressanta provningar. Under april och 
maj genomförde vi inte mindre än fyra whiskyprovningar. Vi hade genom Svenska Whisky-
förbundets försorg besök av två välmeriterade skottar som höll intressanta provningar på 
vitt skilda sätt. Nu vet också våra vänner från whiskyns hemland Skottland att det finns ett 
genuint intresse för den ädla drycken i lilla Vetlanda. Ett annat minne från 2013 var när det 
var dags för medlemmarna att hämta ut Svenska Whiskyförbundets jubileumsbuteljering. En 
mörk oktoberkväll ringlade en kö av bilar utanför vårt hus på Orkestervägen.  Medlemmarna 
stod alltså bokstavligen på kö för att få hämta ut sin beställda Benromach 10 Years, undra 
om grannarna visste vad som var på gång. Totalt 45 flaskor av SWF:s jubileumsbuteljering 
(10 år) gick till medlemmarna i Withala Maltwhiskykultur. 
 
Jag ser med tillförsikt fram mot alla nya och spännande aktiviteter som Withala Maltwhisky-
kultur kommer att ägna sig åt i whiskyns underbara värld. Jag längtar också efter att få 
tillgång till nya och mera ändamålsenliga lokaler i Hargen under andra halvan av 2014. 
 
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda! 
 
 
Vetlanda 2014-02-26 
 
Torbjörn Hägg 
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Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport: 
 
Styrelsen har under 2013 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Torbjörn Hägg 
Vice ordförande: Magnus Kraft 
Kassör:  Tommy Hansson 
Vice kassör:  Susanne Bågestam 
Sekreterare:  Tomas Fyhr 
Vice sekreterare: Roger Johansson 
 
 
Withala Maltwhiskykultur har under det andra verksamhetsåret haft åtta protokollförda 
styrelsemöten. 
 
 
ÅRSMÖTE 2013-03-16 
 
Föreninges årsmöte gick av stapeln den 16 mars 2013 och det var 55 medlemmar som hade 
hörsammat kallelsen. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna så bjöd föreningen på 
en landgång och en öl. Mötet avslutades med att vi även serverade tre drams: Glenfarclas 
Vintage 2000 (SWF), Glenmorangie Artien och Springbank Rundlets & Kilderkins.  
 
 
MEDLEMMAR 
 
Vår medlemsutvecklig har under 2013 varit något ”krokig”. När vi gick in i 2013 var vi 200 
medlemmar (varav 28 kvinnor). Under hösten 2013 var vi som mest 217 medlemmar och per 
2013-12-31 hade medlemsantalet minskat till 190 (varav 33 kvinnor). Det är mycket 
glädjande att konstatera att andel kvinnor har ökat från 14 % till 17 %.  Vi har fortfarande en 
mycket stor spännvidd på medlemmarnas ålder. Vår yngsta medlem är 24 år och den äldsta 
är 86 år. Dessa medlemmar är vår viktigaste resurs för att kunna bedriva denna whisky-
förening. Våra medlemmar är förutsättningen för att kunna få en god ekonomi i föreningen 
och ha möjlighet att inhandla olika typer av whisky, glas m.m. till våra provningar. 
 
 
 
RESULTAT OCH BALANSRÄKNING 
 
Se separat bifogad resultat- och balansräkning från vår kassör. 
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PROVNINGAR 
 
Under verksamhetsåret 2013 genomfördes totalt tio provningar varav två var extrainsatta. 
Samtliga ordinarie provningar hölls i Norrgårdsskolans matsal och vi var 70 deltagare vid 
varje tillfälle.  Under tre kvällar i januari - mars genomfördes också en grundläggande 
whiskyskola och även i detta sammanhang provades det en hel del whisky. 
 
 
Föreningens första provning 2013-01-12 
 
Vid årets första provning 2013 fick vi besök av Svenska Whiskyförbundets ordförande 
Douglas Christianson. Douglas lotsade oss igenom en unik provning som döpts till The Ten 
och som initierats av importören Symposion. Som namnet antyder så provade vi hela tio 
olika buteljeringar. Buteljeringarna spände över ett brett spektrum från lätt lågland till tung 
rök. Det var en mycket lärorik provning där all fokus var på doft och smak och där destille-
rierna själva för en gångs skull hamnade i skymundan. Vi var 70 deltagare som deltog i denna 
unika provning och vi röstade fram Tamdu  First Fill Oloroso 8 years som kvällen whisky. 
 
 
Föreningens andra provning 2013-02-23 
 
Årets andra provning var en klubbprovning som genomfördes av styrelsens medlemmar. Det 
var en vertikalprovning med whisky från det Skotska destilleriet Jura som ligger på en liten ö 
med samma namn. Jura betyder ”Hjort ö”, vilket är passande namn eftersom det finns ca 
6.000 hjortar på ön men det bor endast 200 människor där. Tre av buteljeringarna hade vi 
köpt in i samband med föreningens Skottlandsresa 2012. Vi var som vanligt 70 deltagare och 
efter den obligatoriska omröstningen segrade Jura Boutique Barrels Vintage 1993 Oloroso 
Sherry butts. 
 
 
Föreningens tredje provning 2013-04-10 
 
Vid årets tredje provning fick vi första gången i vår klubbs korta historia besök av en 
provningsledare från whiskyns hemland Skottland. Vi gästades nämligen av Lorne Mackillop 
som har en lång karriär inom whisky- och vinvärlden. Lorne representerar Angus Dundee 
som bl. a. äger Tomintoul Destillery. Provningen var som vanligt fullsatt och vi röstade fram 
Tomintoul 1976 Mackillop´s Choice Sherry Wood som kvällens whisky.  
 
 
Föreningens fjärde provning 2013-05-06 
 
Vår fjärde provning för året var en extrainsatt exklusivprovning med tre buteljerinar från det 
nedlagda destilleriet Glen Mhor. Vi var 35 medelemmar som hade samlats till denna 
exklusiva provning och efter att Tomas Fyhr berättat om destilleriets historia avnjöt vi de 
dyra dropparna. Kvällens vinnare blev en Gordon & MacPhail-buteljering från 1965. 
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Föreningens femte provning 2013-05-16 
 
Årets femte provning var en vertikalprovning med whisky från Islaydestilleriet Bruichladdich 
och därmed var äntligen en lång väntan över för vår kassör Tommy Hansson. Tommy själv 
ledde en mycket underhållande provning med sex spännande buteljeringar. Det var som 
vanligt fullt hus och efter traditionell omröstning segrade Bruichladdich Black Art 3, 1989, 22 
Years.  
 
 
Föreningens sjätte provning 2013-05-28 
 
Vår sjätte provning för året var en, med mycket kort varsel, extrainsatt provning med 
ytterligare ett celebert besök från Skottland. Mark Watt från Cadenhead lotsade oss, på ett 
mycket charmigt sätt, igenom en provning med sex spännande buteljeringar från Skottlands 
äldsta oberoende buteljerare. Kvällens vinnare blev en Caol Ila 1991, 22 Years  Cadenhead. 
 
 
Föreningens sjunde provning 2013-06-15 
 
Den sjunde provningen för året sammanföll med föreningens 2-års jubileum och vid hade 
döpt denna specialprovning till ”Jorden runt på 20 cl”. Denna lördagseftermiddag provade vi 
inte mindre än tio olika buteljeringar från lika många länder runt om i whiskyns underbara 
värld. Provningen genomfördes i två flighter och däremellan bjöd vi på lättare förtäring. 
Magnus Kraft hade lagt ner stor möda på att hitta whisky från så vitt skilda länder som 
Belgien, Nya Zeeland och Taiwan. Dagens vinnare blev whiskyn från Taiwan, Kavalan Solist 
Fino Sherry Cask. 
 
 
Föreningens åttonde provning 2013-09-05 
 
Efter vårt sommaruppehåll var det så dags för årets åttonde provning. Provningen var en 
vertikalprovning med whisky från ett av Skottlands mest anrika destillerier, Springbank i 
Campbeltown. Den här gången var Tomas Fyhrs tur att genomföra en provning med sitt 
favoritdestilleri. Tomas berättade på ett mycket inspirerande sätt om Springsbanks unika 
tillverkningsmetoder och vi fick prova sex mycket trevliga buteljeringar.  Kvällens vinnare 
blev kanske lite otippat Springbank Cask Strenght 12 Years. 
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Föreningens nionde provning 2013-10-03 
 
Vid årets nionde provning fick vi besök av något så ovanligt som en svensk oberoende 
buteljerare. Tommy Andersen och Peter Sjögren från Svenska Eldvatten höll en mycket 
trevlig provning med fyra olika buteljeringar och som extra bonus fick vi även smaka en 
rombuteljering. Tommy och Peter berättade att endast de bästa faten väljs ut och buteljeras 
alltid vid fatstyrka utan kylfiltrering eller annan manipulation. Efter en mycket jämn och 
spännande omröstning stod Bowmore Bourbon hogshead 2002 som kvällens vinnare. 
 
 
Föreningens tionde provning 2013-11-16 
 
Föreningens tionde och sista provning för 2103 hade vi döpt till ”Julklappstips” eller Sex 
sorter för 50 spänn”. Provningen genomfördes blint och vi provade sex olika sorters whisky 
till en mycket blygsamma kostnad av 50 kr. Provningsdeltagarna korda tillsammans denna 
lördagseftermiddag BenRiach Sherry Wood 12 Years till den mest prisvärda julklapps-
whiskyn.   
 
 Vi samtliga åtta ordinarie provningstillfälle anordnade föreningen ett whiskylotteri. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Även under 2013 genomföredes vid tre tillfällen under januari - mars en grundläggande 
whiskyskola. Elevantalet uppgick till 33 och skolan var förlagd till HSB Norresands förenings-
lokal. Som lärare fungerade Torbjörn Hägg och Tomas Fyhr. Under de tre lektionspassen gick 
vi igenom allt från whiskyhistoria, provningsmetodik, tillverkningsprocessen till världens 
whisky. Vid varje tillfälle provades fyra sorters whisky av olika karaktär. Sista lektion 
avslutades med ett mindre teoretisk prov, alla elever fick godkänt.  
 
Under hösten deltog föreningen i Vetlanda Öl- och Whiskyfestival på The Old Barn Corner. 
Arrangemanget var mycket uppskattat och delar av styrelsen serverade och snackade whisky 
med festivalbesökare från lunchtid fram till småtimmarna. 
 
 
I börja på året köpte föreningen två olika fat från Box Destilleri. Tanken är att dessa fat skall 
lagras i ca 3,5 år och buteljeras i samband med föreningens 5-årsjubileum sommaren 2016. 
De två fat som vi valde att köpa var dels ett Bourbonfat (rökigt) och dels ett Oloroso sherry-
fat (orökt). Box Destilleri garanterar enligt avtalet att det blir 63 flaskor (50 cl) på varje fat. 
Båda faten fylldes den 4 januari 2013. Det var stor efterfrågan bland medlemmarna att 
teckna sig för andelar i dessa två fat.  Den rökta varianten sålde slut direkt och av den orökta 
sorten finns det fyra flaskor kvar. Det blir en spännande väntan fram till vårt 5-årsjubileum. 
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VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2014? 
 

• I skrivande stund har vi redan genomfört två mycket bra provningar. Den 16 januari 
gästades vi av Tomas Sundblom från Clydesdale och då vi provade sex buteljeringar 
från serien Blackadder Raw Cask. Den 20 februari höll Tomas Fyhr en mycket 
uppskattad provning med whisky från Campbeltown. 

• Den 25 januari genomfördes åter igen en whiskyprovning med 35 kvinnliga deltagare. 
Denna provning var populär och blev mycket snabbt överbokad och därför genomför 
vi ytterligare en provning för kvinnor i slutet av mars.  

• Den 10 april kommer vi att gästas av en av Sveriges största whiskyexperter vid namn 
Henrik Aflodal. Vi kommer nämligen att arrangera en deltävling i något som han 
kallar VM i Maltwhisky. 

• Föreningen kommer efter sommaruppehållet byta provningslokal. Vi kommer att 
hyra en mycket trevlig och ändamålsenlig lokal i Hargenområdet. Detta är något vi i 
styrelsen ser fram emot eftersom vi har möjlighet att förvara provningsutrustning 
och whisky i ett eget låsbart rum. 

• Vi ska naturligtvis vid våra provningar testa en massa god och spännande whisky. 
 
 
Tills sist tackar vi i styrelsen för det förtroende vi haft under det gångna året och hoppas att 
2014 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och önskar den tillträdande 
styrelsen lycka till. 
 
 
Vetlanda 2014-02-26 
 
 
 
Torbjörn Hägg   Magnus Kraft 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Tommy Hansson   Susanne Bågestam 
Kassör    Vice kassör 
 
 
Tomas Fyhr    Roger Johansson 
Sekreterare    Vice sekreterare 
   
 
 
 
 
 


