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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2015-01-01—2015-12-31 

för Withala Maltwhiskykultur 
 
Vår ordförande Torbjörn Hägg har ordet: 
 
Än en gång vill jag passa på att tacka alla medlemmar för ytterligare ett trevligt och 
händelserikt ”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.  
 
2015 var föreningens femte verksamhetsår och det verkar som vi nu har stabiliserat vårt 
medlemsantal på drygt 200 personer. Jag vill ta tillfället i akt att kommentera diskussionen 
om antalet platser till våra provningar. Jag brukar ofta få frågan hur det fungerar med 70 
platser till provningarna när vi är så många som drygt 200 medlemmar i föreningen. 
Sanningen är den att det är ca 25 medlemmar (inklusive styrelsen) som i stort sett går på alla 
provningar. De övriga 45 platserna besätts av olika medlemmar från gång till gång. Jag tycker 
att bokningen av våra provningar via Timecenter både är ett rättvist och administrativt bra 
system. Från det att bokningen till en provning öppnas så tar det i de allra flesta falla 
åtminstone mellan 6 -12 timmar innan alla platser är bokade.  
 
Personligen tycker jag det är jättekul när det plötsligt dyker upp en medlem som kanske inte 
varit på någon provning under det senaste året. När vi i styrelsen planerar våra kommande 
provningar så försöker vi få till ett så varierat utbud som möjligt. Styrelsens ambition och 
förhoppning är att det under ett verksamhetsår alltid ska finnas någon eller några provningar 
som lockar varje enskild medlem. 
 
Under den här rubriken brukar jag också lyfta fram en eller ett par speciella händelser under 
det gångna året. En personlig höjdpunkt under det gångna whiskyåret var vår whiskyresa till 
Skottland ”Spirit of Speyside”. Det är säkert några av er som känner till att Glenfarclas är mitt 
favoritdestilleri och därför är det inte så svårt att räkna ut vad som var resans höjdpunkt för 
min egen del. Den 1 maj 2015 besökte vi Glenfarclas, som idag är ett av de få familjeägda 
destillerierna i Skottland. Efter en trevlig rundvandring på destilleriet avslutade vi besöket 
med en mycket exklusiv whiskyprovning i deras anrika ”tasting room”, snacka om livskvalitet 
för en sann ”Whiskylover”. 
  
Slutligen ser jag med tillförsikt fram mot alla nya och spännande aktiviteter som Withala 
Maltwhiskykultur kommer att ägna sig åt under 2016, året då föreningen firar sitt fem-
årsjubileum.   
 
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda! 
 
Vetlanda 2016-03-05 
 
Torbjörn Hägg 
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Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport: 
 
Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Torbjörn Hägg 
Vice ordförande: Magnus Kraft 
Kassör:  Tommy Hansson 
Vice kassör:  Christina Carlson 
Sekreterare:  Tomas Fyhr 
Vice sekreterare: Peter Gunnarsson 
Webmaster:  Mikael Lund 
 
 
Withala Maltwhiskykultur har under det femte verksamhetsåret haft nio protokollförda 
styrelsemöten. 
 

ÅRSMÖTE 2015-03-21 
 
Föreninges årsmöte hölls i Hargen den 21 mars 2015 och glädjande var att hela 83 med-
lemmar hade hörsammat styrelsens kallelse. Förutom de sedvanliga årsmötesförhand-
lingarna så bjöd föreningen på en landgång och en öl.  Mötet avslutades med att vi även 
provade fyra whiskies: Glenglassaugh Revival, Macallan Fine Oak 12 år, Tullibardine 
Sovereign och Oban 14 år. Efter den obligatoriska omröstningen stod Oban 14 år som klar 
segrare. Dagen för årsmötet sammanföll med kampanjen ”Rocka sockorna” och den 
internationella dagen för att uppmärksamma Down Syndrom. Styrelsen beslutade därför att 
överskottet på whiskylotteriet och en allmän insamling bland årsmötesdeltagarna skulle gå 
till FUB i Vetlanda. Insamlingen inbringade totalt 2.000 kr. 
 
 

MEDLEMMAR 
 
Vår medlemsutvecklig under 2015 har, i likhet med de två senaste åren, präglats av en 
relativt stor omsättning under året. När vi gick in i 2015 var vi 208 medlemmar (varav 60 
kvinnor). Under hösten 2015 var vi som mest 234 medlemmar och per 2015-12-31 hade 
medlemsantalet minskat till 209 (varav 57 kvinnor). Vi har alltså under 2015 i stort sett 
lyckats behålla både antalet och andelen kvinnliga medlemmar. Som kuriosa kan nämnas att 
sedan föreningen startade i juni 2011 kan vi fram till årsskiftet räkna in totalt 330 personer 
som varit eller fortfarande är medlemmar i föreningen. Dessa medlemmar är vår viktigaste 
resurs för att kunna bedriva denna whiskyförening. 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 2015 genomfördes totalt åtta ordinarie provningar och i slutet på 
året genomfördes även en provning med endast kvinnliga deltagare. Samtliga ordinarie prov-
ningar genomfördes i vår numera permanenta provningslokal, Hargensalen. Vid samtliga 
våra ordinarie provningstillfällen har vi haft 70 platser.  
 

Föreningens första provning 2015-01-22 
 
Årets första provning 2015 var en klubbprovning där styrelsen bjöd på ett mycket varierat 
startfält av whisky. Provning hade vi döpt till ”Smått och Gott” och det var en härlig 
blandning av whisky från Skottland. Det var allt från originalbuteljeringar av standardwhisky 
till single cask från oberoende buteljerare. Whiskyn var lagrad på Bourbonfat, Sherryfat samt 
vinfat och karaktären varierade från ingen rök till påtaglig smak av rök. Vi var 70 deltagare 
som deltog i denna speciella provning och vi röstade fram, med mycket knapp marginal, 
Tomatin Cù Bòcan Sherry Cask som kvällens vinnare. 
 
 

Föreningens andra provning 2015-02-28 
 
Vid årets andra provning fick vi ett mycket celebert besök av Jenny Karlsson, Sales Manager 
på Mitchell´s Glengyle Distillery. Vi fick vara med om en helt unik provning där vi provade 
Glengyles´s så kallade ”Six-pack” som släpptes i samband med destilleriets 10-årsjubileum. Vi 
fick alltså provsmaka whisky från den första destilleringen 2004 då Glengyle startade sin 
produktion. Whiskyn var nu tio år gammal och den hade lagrats på hela sex olika fattyper.  
Jag tror knappast att något annat whiskysällskap i Sverige har kunnat bjuda in 70 personer 
till en provning av denna exklusiva whisky. Ett stort tack till Tomas Fyhr för att du lyckades få 
tag i två ”Six-pack” och dessutom locka hit Jenny Karlsson till Vetlanda för att leda denna 
unika och exklusiva provning. Jenny berättade till en början på ett mycket inspirerande sätt 
om hur hon hamnade i Skottland och hur hon via Springbank kom till Glengyle. Därefter 
guidade hon på ett skickligt sätt oss igenom en provning med de sex olika fatlagringarna. Vi 
var som vanligt 70 deltagare (fattas bara annat) och efter den obligatoriska omröstningen så 
segrade Kilkerran 2004 Sherry Oloroso Wood. 
 
 

Föreningens tredje provning 2015-04-16 
 
Vid årets tredje provning fick vi besök av Christian Ingerhed som är Brand Ambassador på 
Philipson Söderberg. Philipson Söderberg, som är en av Sveriges mer tongivande importörer 
av alkoholhaltiga drycker, har en bred whiskyportfölj. Vid denna provning ägnade vi oss helt 
åt whisky från den oberoende buteljeraren Douglas Laing. Christian Ingerhed lotsade oss 
igenom en spännande blindprovning med sex olika buteljeringar ur Douglas Laing´s breda 
och digra sortiment. Vi fick prova allt från deras egna spännande blended malts till single 
cask buteljeringar som var mellan 21 och 25 år gamla i serien ”Old Particular”.  Samtliga 70 
platser var även denna gång bokade och vi röstade fram Longmorn 22 år som mycket 
överlägsen vinnare. Det kan även noteras att vid denna blindprovning kom kvällens klart 
dyraste whisky, Highland Park 25 år, ohjälpligt sist. 
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Föreningens fjärde provning 2015-05-16 
 
Vår fjärde provning för året var återigen en klubbprovning där vi provade whisky som 
styrelsen köpt in vid speciella tillfällen. Provningen hade vi döpt till ”Whisky för god för att 
stå kvar” och vi provade denna lördagseftermiddag sex unika och speciella buteljeringar av 
mycket skiftande karaktär. De flesta av buteljeringarna som vi provade är mycket svåra, och i 
vissa fall nästan omöjliga, att köpa i dagsläget. Provningen genomfördes som en blindprov-
ning och genom att dofta och smaka korade vi tillsammans den bästa whiskyn som funnits i 
föreningen lager. Det var som vanligt fullt hus och efter traditionell omröstning segrade inte 
helt oväntat Amrut Single Cask Oloroso Sherry. 
 

Föreningens femte provning 2015-06-11 
 
Den femte provningen för året sammanföll med föreningens fyraårsjubileum och det var en 
vertikalprovning med whisky från ett av Skottlands minsta destillerier, nämligen Edradour. 
Vid föreningens resa till Skottland, ”Spirit of Speyside”, besökte vi Edradour som ligger i 
Pitlochry. Edradour är oerhört pittoreskt och detta kombinerat med läget gör det till 
Skottlands tredje mest besökta destilleri. Under kvällen provade vi sex spännande butelje-
ringar som vi köpt in på vår Skottlandsresa. Fem av buteljeringarna var lagrade på vinfat och 
den sjätte var deras 12-åriga standardwhisky. Sex whiskies från samma destilleri, kokade i 
samma pannor, det stod denna kväll helt klart att ”It´s all about the cask” är ett talesätt som 
verkligen stämmer. Som vanligt var det fullspikat till sista plats och efter vår omröstning stod 
Edradour Ballechin, Sauternes Cask Matured som kvällens segrare.  
 
 

Föreningens sjätte provning 2015-09-03 
 
Efter vårt sommaruppehåll var det så dags för årets sjätte provning. Vid höstens första 
provningstillfälle gjorde vi på nytt en resa i whiskyns underbara värld. Provningen som vi 
döpt till ”Jorden runt – andra varvet” var en mindre uppföljning av en tidigare provning, 
”Jorden runt på 20 cl”, som vi genomförde 2013. Vid denna provning införde vi också för 
första gången en referenswhisky att jämföra övriga sorter vi provar mot. Valet av referens-
whisky föll på Aberfeldy 12 år. Under provning provade vi whisky från skilda delar av världen, 
från Finland till Taiwan. Provningen genomfördes halvblint och efter en mycket hård och 
jämn kamp stod den japanska whiskyn Akashi Single Malt 5 Years som knapp segrare. 
 

 
Föreningens sjunde provning 2015-10-17 
 
Årets sjunde provning var en klubbprovning med ett något annorlunda tema. Provningen 
som vi hade döpt till ”Sweet sixteen” gick ut på att vi skulle testa och jämföra whisky som var 
exakt lika gammal, det vill säga 16 år. Provningen genomfördes denna gång helt öppet och 
diskussionerna kring borden var som alltid intensiva och blandades med många glada skratt. 
Det var som vanligt fullspikat till denna lördagsprovning och efter vår traditionsenliga 
omröstning kunde vi kora Longmorn 16 år som vinnare. Efter denna provning genomfördes 
även en mycket uppskattad pubafton, se mer om denna nedan. 
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Föreningens åttonde provning 2015-11-26 
 
Vid föreningens åttonde och sista provning för 2015 fick vi fint besök av Thomas Johansson 
från whiskyklubben Hogshead i Tingsryd. Thomas höll i en exklusiv vertikalprovning med 
whisky från destilleriet Glendronach. Thomas är en riktig entusiast när det gäller 
Glendronach och han hade mycket kunskap om destilleriet och deras whisky att dela med sig 
av. Anledningen till Thomas höga aktning för Glendronach är att han helt enkelt tycker att de 
gör världens bästa whisky, ett skäl så gott som något. Jag tror att det finns en och annan 
medlem i föreningen som efter provningen är benägen att hålla med Thomas om detta. Som 
alltid var provningen fullbokad och segrare i det exklusiva starfält som provades blev 
Glendronach 1990, Cask 1020, 24 år. 
 
 

Provning endast för kvinnor 2015-12-05 
 
För femte gången anordnade föreningen i slutet på året en provning med enbart kvinnliga 
deltagare. Provningsledare var Christina Carlson och Tomas Fyhr och de kunde rapportera 
att 35 laddade damer/tjejer bjöd på en superkul eftermiddag med många, långa och 
högljudda skratt. Segrare vid dagens omröstning blev, kanske lite otippat, Caol Ila Distillers 
Edition. Provningen var förlagda till HSB Norresands föreningslokal.   
 
 Vid samtliga åtta ordinarie provningstillfälle anordnade föreningen även ett whiskylotteri. 
 

 
ÖVRIGT 
 
Under våren 2015 (2015-04-28—2015-05-05) arrangerade föreningen, i samarbete med 
Vetlanda Resebyrå, föreningens andra whiskyresa till Skottland. Den här gången styrde vi 
kosan mot högländerna och vårt mål var whiskyfestivalen ”Spirit of Speyside”. Vi var totalt 
20 personer på resan, 13 medlemmar från föreningen och sju övriga resenärer. I detta 
sammanhang kan tilläggas att efter resans genomförande så är idag samtliga 20 resenärer 
medlemmar i föreningen (snacka om effektiv medlemsvärvning).  
 
Vi startade vår resa med buss från Vetlanda via Danmark, Tyskland, Holland och England till 
slutmålet Skottland. Huvudmålet för resan var Speysideområdet och totalt hann vi med att 
besöka sex destillerier och ett tunnbinderi. Vi hade några underbara dagar tillsammans i 
Skottland och stämningen i bussen var genom hela resan på topp. Peter ”Masken” 
Gunnarsson som är något av en ordningsman (i alla fall i whiskysammanhag) bokförde all 
whisky vi smakade under resan och resultatet blev imponerade 48 olika sorter.  
 
I direkt anslutning till vår ordinarie provning den 17 oktober anordnades en uppskattad och 
trevlig pubkväll. Vi var 45 medlemmar som förlängde denna kväll med ett par timmar och 
menyn bestod av ytterligare whisky, goda öl och smarriga smörrebröd. Pubaftonen var 
mycket populär bland deltagarna så därför har vi lovat en repris i samband med en av vårens 
provningar. 
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VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2016? 
 

 I skrivande stund har vi redan genomfört två mycket uppskattade provningar. Den 21 
januari genomförde vi en klubbprovning som vi kallade ”Handplockade gobitar från 
2015”. Vi provade fem buteljeringar, tre inköpta på förra årets resa till Skottland och 
dessutom kryddade vi provningen med två buteljeringar exklusivt för Svenska 
Whiskyförbundet. 

 Den 24 februari fick vi riktigt finbesök från England. Vi gästades nämligen av James 
Steiner, Area Manager Nordics från Whyte & Mackay.  James guidade, på ett mycket 
inspirerat sätt, oss igenom en vertikalprovning från höglandsdestilleriet The Dalmore.  

 Den 10 mars kommer vi att genomföra en, på mångas begäran, exklusiv Ardbeg-
vertikal. Denna gång kan vi endast erbjuda 35 platser och i skrivande stund vet vi att 
det blev fullbokat på under en minut. 

 Lagom till vårt femårsjubileum ska vi buteljera våra två whiskyfat hos Box Destilleri. 
Vi i styrelsen har provsmakat samples från båda faten strax efter att det blev färdig 
whisky (tre år och tre dagar) och vi var överens om att det lovar mycket gott. 

 Sist men inte minst vill jag slå ett slag för vår stora femårsjubileumsfest i Folkets Park 
den 24 september. Jag vågar redan nu bland annat utlova mycket god whisky och 
spännande underhållning. 

 Vi ska naturligtvis vid våra övriga 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 
2016 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och önskar den tillträdande 
styrelsen lycka till. 
 
 
Vetlanda 2016-03-05 
 
 
Torbjörn Hägg   Magnus Kraft 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Tommy Hansson   Christina Carlson 
Kassör    Vice kassör 
 
 
Tomas Fyhr    Peter Gunnarsson 
Sekreterare    Vice sekreterare 
   
 

Mikael Lund 
Webmaster 
 

 


