VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2017-01-01—2017-12-31
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. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka mina kära whiskyvänner i styrelsen för
ett mycket gott samarbete och mycket goda arbetsinsatser. Vi har blivit ett väl fungerande
team där vi kompletterar varandra på ett bra sätt.
2017 var föreningens sjunde verksamhetsår och vi genomförde detta år sju ordinarie
provningar, en specialprovning och en provning med endast kvinnliga deltagare.
Medlemsantalet har under året legat runt 200 personer och vi erbjuder i normalfallet 70
platser vid våra provningar. Under 2017 har tendensen att vi ibland har svårt att fylla 70
platser vid våra provningstillfällen tyvärr fortsatt. Styrelsen har därför försökt att ta till lite
nya grepp för att locka fler medlemmar till provningarna. Under året genomförde vi bland
annat vid två tillfällen något som vi kallar duellprovningar (se mer om detta under rubriken
provningar). Vid något tillfälle har vi även provat choklad tillsammans med whiskyn. Vi har
även under året infört ett system där man kan ta med sig gäster till våra provningar. Det är
dock lätt att bli hemmablind och därför är vi mycket tacksamma om ni medlemmar har
förslag eller idéer på hur vi kan göra våra provningar intressantare och mer välbesökta.
Under den här rubriken brukar jag också lyfta fram en eller par speciella händelser under det
gångna året. När det gäller våra provningar så tycker jag personligen att besöket i våras av
Martin Markvardsen är en av klubbens absoluta bästa provningar hittills. Det är sällan man
stöter på en så professionell provningsledare som dessutom har förmågan att väva in en stor
portion humor i provningen. Allt kan sammanfattas i vad Tomas Fyhr skrev i referatet efter
provningen: ”A great day in Withala Maltwhiskykulturs history”.
Ytterligare ett personligt minne från whiskyåret 2017 var när jag tillsammans med hustrun
och några vänner från styrelsen i våras besökte whiskymässan i tyska Limburg. Nyheter,
rariteter och samlarobjekt trängdes sida vid sida på denna trevliga mässa. Allmänt whiskyintresserade människor blandades med whiskynördar från hela världen och alla verkade ha
lika roligt. Som whiskyintresserade är det en upplevelse att någon gång i livet besöka denna
nördiga mässa.
Slutligen ser jag med tillförsikt fram mot alla nya och spännande aktiviteter som Withala
Maltwhiskykultur kommer att ägna sig åt under 2018.
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda!
Vetlanda 2018-02-25
Torbjörn Hägg
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Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport:
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Withala Maltwhiskykultur har under det sjunde verksamhetsåret haft åtta protokollförda
styrelsemöten.

ÅRSMÖTE 2017-03-18
Föreninges årsmöte hölls i Hargen den 18 mars 2017 och glädjande nog var att hela 92 medlemmar som hade tagit till sig styrelsens kallelse. Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna så bjöd föreningen på smörrebröd, öl och en nubbe. Mötet avslutades med att vi
även provade fyra whiskies: Hellyers Road 2002, Balblair 1999, Glendronach 12 years och
Edradour Ballechin SWF Edition. Efter den obligatoriska omröstningen stod Balblair 1999
som klar segrare.

MEDLEMMAR
Vår medlemsutvecklig under 2017 har, i likhet med de senaste åren, präglats av en relativt
stor omsättning under året. Vi kan dock konstatera att när vi prickat av samtliga medlemsavgifter för 2018 så har vi en minskning med ca 7 %. När vi gick in i 2017 var vi 187 medlemmar (varav 50 kvinnor). Under hösten 2017 var vi som mest 206 medlemmar och per
2017-12-31 hade medlemsantalet minskat till 173 (varav 37 kvinnor). Tyvärr tvingas vi
konstatera att andelen kvinnliga medlemmar har minskat från 27 % till 21 %.
Det är våra medlemmar som är vår viktigaste resurs för att kunna bedriva denna whiskyförening. Våra medlemmar är förutsättningen för att kunna få en fungerande och god
ekonomi i föreningen.

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
Se separat bifogad resultat- och balansräkning från vår kassör.
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PROVNINGAR
Under verksamhetsåret 2017 genomfördes totalt sju ordinarie provningar och vid samtliga
tillfällen erbjöd vi våra medlemmar 70 platser. I februari genomfördes dessutom en mycket
uppskattade provning med endast kvinnliga deltagare. Som avslutning på 2017 arrangerades
även en ”Highland Exclusive” för 35 personer. Samtliga provningar genomfördes i vår
numera permanenta provningslokal, Hargensalen.

Föreningens första provning 2017-01-21
Årets första provning 2017 var en klubbprovning där vår ”whiskydetektiv” Magnus Kraft
hade nosat upp ett spännande och varierat startfät med whiskies. Provningen hade vi döpt
till ”Magnus Gobitar” och var planerad som en billig provning med whisky från Systembolagets sortiment. Efter att provat igenom dessa godsaker så röstade deltagarna fram
Longmorn 16 years old som dagens vinnare.

Föreningens andra provning 2017-02-23
Även vår andra provning för året var en klubbprovning, där vi ägnade oss åt att prova enbart
rökig whisky. Provningen som vi hade döpt till ”Sex nyanser av rök” var en spännande
blandning av olika typer av rökig whisky. Vid den här provningen fick vi bevis för att åldern
har stor betydelse för rökig whisky. Ung whisky kan inte stoltsera med en lång och kraftig
eftersmak när väl röken klingat av. Efter en timmas provsmakning och mycket resonemang
runt borden kunde vi utse en tämligen överlägsen vinnare i Edradour Ballechin SWF Edition.

Föreningens tredje provning 2017-04-08
Vid vår tredje provning för året var det så dags att prova ett nytt och lite annorlunda upplägg
för en whiskyprovning. Vi hade valt att lägga upp provningen som en duell mellan två
destillerier. Hela idén till detta upplägg med en duellprovning kläcktes för ca ett år sedan av
en av våra mest trogna och hängivna medlemmar, Ulf Carlson. Därför var det naturligt att Ulf
tillsammans med sin hustru Christina fick uppdraget att leda denna duellprovning mellan
Glengoyne och Strathmill. Paret Carlson lotsade oss igenom provningen på ett underhållande sätt, kantat av mycket humor och anekdoter. Efter en hård kamp kunde vi till sista
utropa Glengoyne 25 years old som segrare.
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Föreningens fjärde provning 2017-05-10
Vid årets fjärde provning fick vi ett mycket celebert besök av Martin Markvardsen, Sr Brand
Ambassador från Highland Park. Martin Markvardsen guidade oss, på ett skickligt och
underhållande sätt, igenom en spännande vertikalprovning med whisky från destilleriet
Highland Park som är beläget på Orkney. Martin berättade på ett engagerat och humoristiskt
sätt om Orkneys spännande historia och vi fick dessutom höra en och annan skröna. Martin
var en mästare på att blanda professionalism med humor och han lyckades verkligen trollbinda alla provningsdeltagarna under hela provningen. Efter den obligatoriska omröstningen
stod Highland Park 25 years old som överlägsen segrare.

Föreningens femte provning 2017-09-09
Efter vårt sommaruppehåll så var det dags föreningens femte provning för året. Det var
återigen en klubbprovning som hölls av det mycket uppskattade provningsledarparet
Christina och Ulf Carlson. Även denna gång hade man lagt upp provningen som en duell
mellan två skotska destillerier. Duellanterna vid detta tillfälle var Glen Grant från Speyside
som mötte det kanske mindre kända höglandsdestilleriet Tullibardine. Det var mycket hög
klass på whiskyn, där alla buteljeringar var mellan 18 och 26 år gamla. Efter den traditionella
omröstningen kunde vi kora Tullibardine 25 years old, Oloroso Sherry som dagens segrare.

Föreningens sjätte provning 2017-10-12
Årets sjätte provning genomfördes som en vertikalprovning med whisky från det största
destilleriet på Islay, Caol Ila. Destilleriet ligger på nordöstra delen av Islay precis vid färjeläget
Port Askaig. Som besökare kan man passa på att njuta av den fantastiska utsikten från
pannrummet över Sound of Islay mot intilliggande Isle of Jura. Det var stor spännvidd i ålder
mellan dessa rökiga buteljeringar, från 6 till 34 år. Efter omröstningen kunde vi emellertid
konstatera att ”gammal är äldst”, klar vinnare blev nämligen Caol Ila 34 years old,
Mackillop´s Choice.
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Föreningens sjunde provning 2017-11-18
Vid årets sjunde provning var det återigen dags för ett mycket celebert besök. Det var
mycket glädjande och en stor ära för vår klubb att få besök från Kis och Angus King som
representerar Cadenheads Shop i Odense, Danmark. Cadenhead är kanske den oberoende
buteljeraren som har bäst rykte om sig i hela whiskyvärlden. Allt som levereras av Cadenhead har en kvalitetsstämpel som innebär att ingen whisky är kylfiltrerad, färgad eller på
annat sätt modifierad. Kis och Angus hade nogsamt valt ut sex mycket olika buteljeringar till
denna provning och de guidade oss igenom provningen på ett mycket underhållande sätt.
Som alltid var skratten många och den så viktiga sociala gemenskapen stod i centrum.
Whiskyprovningar ska var kul, annars kan det kvitta, det är Kis och Angus motto. Klar vinnare
för kvällen blev Speyside Vintage 1996, 21 years old, Sherry Wood. Dagen till ära så avslutades kvällen med smörrebröd och en kall Tuborg.

Föreningens åttonde provning 2017-12-09
Vid föreningens åttonde och sista provning för 2017 genomfördes en exklusivprovning med
endast 35 deltagare. Det var återigen dags för en provning signerad Magnus Kraft.
Provningen hade vid döpt till ”Highland Exclusive” och alla buteljeringarna hade uppnått en
mogen ålder, mellan 20 och 32 år. Sällan eller aldrig har väl en provning uppvisat ett så jämt
och starkt startfält. Det var inte lätt att välja ut vilka två favoriter som man skulle rösta på,
alla var ju nästan lika bra. Efter en mycket hård kamp stod dock till sist Loch Lomond 25
years old, Inchmoan Vintage 1992-2017 som knapp segrare.

Provning endast för kvinnor 2017-02-25
För sjätte gången anordnade föreningen i börja på året en provning med enbart kvinnliga
deltagare. Provningsledare var Christina Carlson och Tomas Fyhr och de kunde rapportera
att 32 förväntansfulla kvinnor hade hörsammat inbjudan till denna provning. Efter ca 1,5
timmars doftande, smakande och ivrigt diskuterande om dofter av allt från underbar citrus
till mindre behaglig unken olja var det dags att kora dagens bästa dram. Med liten marginal
så segrade till sist Nikka Coffey Malt.

Vid samtliga provningstillfällen anordnade föreningen även ett whiskylotteri.
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VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2018
•

•
•
•

I skrivande stund har vi redan genomfört två mycket uppskattade provningar. Den 27
januari genomförde vi en klubbprovning som vi kallade ”599:an”. Vi provade sex
buteljeringar av skiftande karaktär som alla går att köpa på Systembolaget och kostar
exakt 599 kr.
Den 22 februari genomförde vi en provning med produkter från Trumps förlovade
land USA. Vid denna provning var det whisky/whiskey som är producerad på majs,
vete och råg som stod i centrum.
Den 12 april kan vi se fram emot en minnesvärd provning, då får vi nämligen besök av
skotten Ronan Currie från det kultförklarade destilleriet Springbank.
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
2018 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och önskar den tillträdande
styrelsen lycka till.

Vetlanda 2018-02-25
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