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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2014-01-01—2014-12-31 

för Withala Maltwhiskykultur 
 
 

Vår ordförande Torbjörn Hägg har ordet: 
 
Som vanligt vill jag till att börja med 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.  
 
2014 var föreningens fjärde verksamhetsår och detta år har verkligen gått i kvinnornas/-
tjejernas tecken.  Medlemsutveckligen för kvinnorna har under 2014 närmast varit 
explosionsartad. När verksamhetsåret startade var det 33 betalande medlemmar som var 
kvinnor och vid årsskiftet kunde vi räkna in hela 60 kvinnliga whiskyvänner i vår förening. 
Fantastiskt roligt att så många whiskyintresserade kvinnor vill ta del av föreningens 
aktiviteter. 
 
Jag brukar lyfta fram ett par speciella händelser under det gångna året. Det första bestående 
minnet från 2014 är att vi lagom till vårt treåsjubileum i juni fick tillgång till vår nya trevliga 
och ändamålsenliga provningslokal i Hargen. Inget ont om att prova whisky i en skolmatsal 
men vår nya lokal känns mer lämpad för vår verksamhet. Ett stort tack till Bifrostorden för 
att vi fått möjligheten att på årsbasis hyra lokalen i Hargen. Vår nya lokal kommer att utgöra 
en mycket bra bas för all vår framtida verksamhet. 
  
En annan personlig höjdpunkt under whiskyåret 2014 var när jag och Jane besökte Box 
Whiskyfestival i Ådalen sista helgen i juni. Vi ”tittade till” föreningens två whiskyfat och vi 
fick också möjlighet att avnjuta fatprover av den ädla drycken som då var lagrad ca 18 må-
nader. Jag tycker att smakproverna, som var halvvägs till färdig whisky, lovar gott inför när 
det är dags att buteljera våra fat i samband med föreningens femårsjubileum sommaren 
2016. 
 
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 till vår malt-
whiskyresa till Skottland, den 28 april ger sig ett gäng whiskyentusiaster iväg på en resa till 
whiskyfestivalen ”Spirit of Speyside”. Ett stort tack till Lena Franson för att hon, trots allt 
som hänt, lyckades arrangera vår resa.  
 
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda! 
 
 
Vetlanda 2015-03-01 
 
Torbjörn Hägg 
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Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport: 
 
Styrelsen har under 2014 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 andra verksamhetsåret haft sju protokollförda 
styrelsemöten. 
 
 

ÅRSMÖTE 2014-03-15 
 
Föreninges årsmöte gick av stapeln den 15 mars 2014 och glädjande var att hela 89 
medlemmar hade hörsammat styrelsens kallelse. Förutom de sedvanliga årsmötesförhand-
lingarna så bjöd föreningen på en landgång och en öl. I samband med årsmötet avtackades 
även Roger Johansson och Susanne Bågestam för sina goda arbetsinsatser i styrelsen. Mötet 
avslutades med att vi även serverade fyra drams: Amrut Single Cask PX-Sherry 2009, 
Glenlivet Nadurra 16 år, Benromach Peat Smoke och Old Pulteney 17 år. Efter den 
obligatoriska omröstningen stod Amruten som knapp segrare. 
 
 

MEDLEMMAR 
 
Vår medlemsutvecklig under 2014 har, i likhet med 2013, åkt berg- och dalbana. När vi gick 
in i 2014 var vi 190 medlemmar (varav 33 kvinnor). Under hösten 2014 var vi som mest 241 
medlemmar och per 2014-12-31 hade medlemsantalet minskat till 208 (varav 60 kvinnor). Vi 
har alltså under 2014 nära nog fördubblat antalet kvinnliga medlemmar. Det är mycket gläd-
jande att konstatera att andelen kvinnor har ökat från 17 % till hela 29 %.  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 2014 genomfördes totalt åtta ordinarie provningar och en 
extraninsatt provning som var ett samarrangemang med Vetlandasektionen av 
Munskänkarna. I början på året genomfördes även två provningar med endast kvinnliga 
deltagare. De fyra första ordinarie provningarna hölls i Norrgårdsskolans matsal och därefter 
har provningarna genomförts i Hargensalen. Vid samtliga våra provningstillfällen har vi haft 
70 platser. Under tre kvällar i september - oktober genomfördes också en grundläggande 
whiskyskola för kvinnor och även i detta sammanhang provades det en hel del whisky. 
 
 

Föreningens första provning 2014-01-16 
 
Vid årets första provning 2014 fick vi besök av Thomas Sundblom från Clydesdale som är 
Sveriges främsta leverantör av destillerade drycker både när det gäller antal produkter och 
kvalitet.  Thomas lotsade oss igenom en fantastisk provning med sex buteljeringar från 
serien ”Blackadder Raw Cask”. Whiskyn har inte filtrerats, vilket innebär att fatflagor, sedi-
ment och naturliga fällningar buteljeras som en naturlig del av whiskyn, allt för att smak-
upplevelsen ska bli så äkta som möjligt. Vi var 70 deltagare som deltog i denna speciella 
provning och vi röstade fram den indiska whiskyn Amrut Sherry Cask som kvällens vinnare. 
 
 

Föreningens andra provning 2014-02-20 
 
Årets andra provning var en klubbprovning som genomfördes av Tomas Fyhr från styrelsen. 
Whiskyn vi provade kom från regionen Campbeltown som ligger Tomas varmt om hjärtat. 
Campbeltown utgör en av Skottlands fyra ursprungliga whiskyregioner och har än idag 
kultstatus hos många whiskyälskare världen över. Efter att Tomas först tagit med oss på en 
historisk tillbakablick så provade vi sex buteljeringar från de tre destillerier som idag är 
verksamma i Campbeltown. Vi var som vanligt 70 deltagare och efter den obligatoriska 
omröstningen segrade Glen Scotia 1992 Cask strength från den oberoende buteljeraren 
Gordon & MacPhail. 
 
 

Föreningens tredje provning 2014-04-10 
 
Vid årets tredje provning fick vi besök av whiskygurun Henrik Aflodal som är journalist och 
whiskyexpert på heltid. Henrik arrangerar VM i Maltwhisky, som är en tävling där 110 
destillerier från hela världen gör upp om titeln ”Världens bästa maltwhisky”. Vi var värd för 
en deltävling som Henrik döpt till ”Talisker Isle Battle”. Henrik är en stor estradör och han 
fick provningen att framstå mer eller mindre som en form av skådespel. Han lyckades dock 
inte, trots upprepade förmaningar, att förmå oss smålänningar att spotta ut whiskyn.  
Provningen var som vanligt fullsatt och vi korade titelwhiskyn Talisker 10 år som segarare i 
denna deltävling. I finalen kom sedermera Talisker 10 år tvåa i klassen för rökig whisky, 
segrade gjorde Laphroaig Triple Wood.  
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Föreningens fjärde provning 2014-05-15 
 
Vår fjärde provning för året var en vertikalprovning med whisky från Islaydestilleriet 
Bunnahabhain. Provningsledare var Håkan Lundeberg, kvällen till ära iförd en unik kilt, från 
grannklubben Wexiö Maltwhiskysällskap. Innan själva provningen, fick vi först höra den 
fantastiska historien bakom hans kilt och hur han tilldelats äran att bära Bunnhabhains 
tartan (kiltens mönster). Håkan guidade oss genom en spännande provning med sex noga 
utvalda buteljeringar. Det var som vanligt fullt hus och efter traditionell omröstning segrade 
Bunnahabhain Sansibar Whisky Sherry Wood 21 år. 
 

Föreningens femte provning 2014-06-14 
 
Den femte provningen för året sammanföll med föreningens treårsjubileum och för första 
gången höll vi provningen i vår nya, mer ändamålsenliga, lokal i Hargen. Så var det äntligen 
dags att hålla en vertikalprovning med whisky från ett av de största och mest kända destille-
rierna i Skottland, nämligen Glenfiddich. Provningen genomfördes som en blindprovning 
med sex exklusiva originalbuteljeringar från Glenfiddich. Som vanligt var det fullspikat till 
sista plats och efter en jämn kamp stod Glenfiddich 30 år som dagens segrare.  

 
 

Föreningens sjätte provning 2014-09-13 
 
Efter vårt sommaruppehåll var det så dags för året sjätte provning. Vid våra provningar 
under föreningens tre första år har vi kunnat konstatera att många av våra medlemmar har 
en speciell förkärlek för Sherrylagrad whisky. Höstens första provning var därför helt till-
ägnad exklusiv Sherrylagrad whisky. Under eftermiddagen provade vi fem exklusiva butelje-
ringar från Skottland med en lagringstid från 25 år upp till 39 år. Provningen genomfördes 
”halvblind” och som segrar korade vi Glencadam 1977, 35 år från Douglas Laing. Detta var 
föreningens hittills dyraste och exklusivaste provning med en prislapp på 450 kr. Prislappen 
bidrog nog till att vi inte lyckades fylla alla 70 platserna, dock var vi 58 medlemmar som 
avnjöt dessa dyra droppar. 
 
 

 
Föreningens sjunde provning 2014-10-23 
 
Vid årets sjunde provning var det åter igen dags för ett besök från grannklubben Wexiö Malt-
whiskysällskap. För första gången i vår förenings korta historia gästades vi av en kvinnlig 
provningsledare, nämligen Ingela Gustafsson. Temat för provningen var ”Ekens betydelse i 
whiskyindustrin”. Lagringen på ekfat har en mycket stor betydelse vid whiskytillverkning. 
Man räknar med att 60-80 % av den färdiga whiskyns smak, karaktär och kvalitet kommer 
från fatet. Ingela lotsades oss igenom, på ett mycket intressant, lärorikt och inspirerande 
sätt, en blindprovning med sex olika buteljeringar. Vår uppgift var att försöka hitta vilken 
fattyp respektive whisky lagrats på. Många av provningsdeltagarna lyckades på ett impone-
rande sätt klura ut de olika lagringarna. Kvällens vinnare blev kanske lite otippat en rökig 
referenswhisky där fattypen inte var angiven, Port Askaig 19 år. 
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Föreningens åttonde provning 2014-11-29 
 
Föreningens åttonde och sista provning för 2014 ägnade vi oss helt åt att prova whisky från 
svenska destillerier. Det har hänt enormt mycket när det gäller svensk whiskyindustri sedan 
Skeppets whisky lanserades på Systembolaget 1961. I dag finns det mellan 11 och 13 
destilleriprojekt i Sverige och sett till antalet destillerier är Sverige idag ett av världens tre 
mest destilleritäta länder. Provningen genomfördes som en blindprovning med fyra 
buteljeringar från lika många destillerier. Efter den obligatoriska omröstning framstod 
Smögen Primör som klar segrare. Box Pioneer hamnade ohjälpligt på sista plats, hoppas att 
förenings två fat kommer att smaka bättre när det är dags för buteljering 2016. 
 
 
 

Gemensam provning med Munskänkarna 2014-08-23 
 
Vår första provning efter sommaruppehållet var ett samarrangemang mellan Withala Malt-
whiskykultur och Vetlandasektionen av Munskänkarna. Våra två föreningar har mycket 
gemensamt även om vi provar olika sorters drycker. Under mycket trevliga former provade 
vi först fyra viner, avnjöt en enklare måltid och avslutade med kaffe och två sorters whisky. 
 
 
 

Provningar endast för kvinnor 2014-01-25 och 2014-03-29 
 
Föreningen anordnade vid två tillfällen provningar med enbart kvinnliga deltagare. 
Provningsledare var Tomas Fyhr och Torbjörn Hägg. Som vanligt slogs vi av hur träffsäkert 
kvinnorna hittade både dofter och smaker, ni kvinnor är helt enkelt bäst på att prova whisky. 
Provningarna var förlagda till HSB Norresands föreningslokal och det var 35 deltagare vid 
båda tillfällena.   
 
 Vid samtliga åtta ordinarie provningstillfälle anordnade föreningen även ett whiskylotteri. 
 

 
ÖVRIGT 
 
Under 2014 genomfördes vid tre tillfällen under september - oktober en grundläggande 
whiskyskola med endast kvinnliga deltagare. Elevantalet uppgick till 32 och skolan var 
förlagd till Hargensalen. Som lärare fungerade Christina Carlson, Tomas Fyhr och Torbjörn 
Hägg. Samtliga kvinnor som deltog i whiskyskolan erhöll även ett medlemskap i föreningen, 
tack Tomas Fyhr för att du kom på idén med det smarta upplägget. Under de tre lektions-
passen gick vi igenom allt från whiskyhistoria, provningsmetodik, tillverkningsprocessen till 
världens whisky. Vid varje tillfälle provades fyra sorters whisky av olika karaktär. Alla 
deltagarna visade en fantastisk entusiasm och nyfikenhet under hela whiskyskolan. Sista 
lektionen avslutades med ett mindre teoretiskt och ett praktiskt prov, alla elever klarade 
detta galant.   
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Den 11 oktober deltog föreningen, för andra året i rad, 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 sen kväll. 
 
 

VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2015? 
 

 I skrivande stund har vi redan genomfört två mycket uppskattade provningar. Den 22 
januari genomförde vi en klubbprovning som vi kallade ”Smått och Gott”. Vi provade 
allt från originalbuteljeringar av standarwhisky till single cask från oberoende 
buteljerare. 

 Den 28 februari fick vi riktigt finbesök från Skottland. Vi gästades nämligen av Jenny 
Karlsson, Sales Manager på Mitchell´s Glengyle Ltd. Jenny guidade, på ett mycket 
inspirerat sätt, oss igenom en helt unik provning med sex buteljeringar, lagrade på 
olika fattyper, av den första 10-åriga whiskyn från Glengyle.  

 Den 16 april kommer vi att gästas av Christian Ingerhed som är Brand Ambassador på 
Philipson Söderberg. Christian kommer då att lotsa oss igenom en spännande 
provning med whisky från den oberoende buteljeraren Douglas Laing. 

 I månadskiftet april-maj kommer vi att genomföra föreningens andra whiskyresa till 
Skottland. Tretton förväntansfulla medlemmar kommer då att besöka whisky-
festivalen ”Spirit of Speyside”. 

 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 
2015 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och önskar den tillträdande 
styrelsen lycka till. 
 
 
Vetlanda 2015-03-01 
 
 
Torbjörn Hägg   Magnus Kraft 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Tommy Hansson   Christina Carlson 
Kassör    Vice kassör 
 
 
Tomas Fyhr    Peter Gunnarsson 
Sekreterare    Vice sekreterare 
   
 

Mikael Lund 
Webmaster 


