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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2016-01-01—2016-12-31 

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. 
 
2016 var föreningens sjätte verksamhetsår och vi har liksom tidigare år haft ett upplägg med 
åtta ordinarie provningstillfällen. Medlemsantalet är sedan några år tillbaka stabiliserat runt 
200 personer och vi erbjuder alltid 70 platser vid våra provningar. För ett år sedan förde vi 
en diskussion på årsmötet om att platserna till provningarna tog slut mycket fort och vissa 
medlemmar upplevde att de aldrig ”fick chansen” att vara med på våra provningar. Under 
2016 har vi dock upplevt en helt annan tendens när det gäller att fylla 70 platser vid våra 
provningstillfällen. Vid några av våra provningar har vi inte lyckats få samtliga platserna full-
belagda. Vi i styreslen har funderat mycket på vad som gjort att vi har ett vikande intresse 
för våra provningar. Därför kommer vi i framtiden att prova lite nya upplägg kring vår 
provningsverksamhet. Det är dock lätt att bli hemmablind och därför är vi mycket tack-
samma om ni medlemmar har förslag eller idéer på hur vi kan göra våra provningar 
intressantare och mer välbesökta.  
 
I övrigt var 2016 ett mycket händelserikt år för Withala Maltwhiskykultur med vårt femårs-
jubileum i Folkets Park som den absoluta höjdpunkten. Redan i juli var det emellertid dags 
för Tommy och undertecknad att stega in på vårt lokala Systembolag och hämta ut våra 
jubileumsbuteljeringar från Box. Utan att överdriva så höjde vi deras dagskassa rejält denna 
tisdag i semestermånaden juli, totalt bar vi ut 131 flaskor whisky till ett värde av 61.166 kr.  
Den 24 september, en solig lördag, var det dukat till femårsjubileumsfest i Vetlanda Folkets 
Park. Det var mycket glädjande att drygt hundra medlemmar hade anammat vår inbjudan att 
vara med på denna späckade jubileumsaktivitet. Det blev en fantastiskt trevlig eftermiddag 
och kväll med mycket god och högkvalitativ whisky, utsökt mat och dryck, medryckande 
musikunderhållning med ”Dreams of Drams” och som avslutning på kvällen utdelning av vår 
jubileumsbuteljering. Tack alla inblandade som gjorde denna jubileumsfest till en minnes-
värd dag i föreningens historia. 
 
Slutligen ser jag med tillförsikt fram mot alla nya och spännande aktiviteter som Withala 
Maltwhiskykultur kommer att ägna sig åt under 2017.   
 
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda! 
 
Vetlanda 2017-02-26 
 
Torbjörn Hägg 



 2 

Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport: 
 
Styrelsen har under 2016 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 sjätte verksamhetsåret haft sju protokollförda 
styrelsemöten. 
 

ÅRSMÖTE 2016-04-02 
 
Föreninges årsmöte hölls i Hargen den 2 april 2016 och glädjande nog var att hela 88 med-
lemmar som hade tagit till sig styrelsens kallelse. Förutom de sedvanliga årsmötesförhand-
lingarna så bjöd föreningen på smörrebröd och en öl.  Mötet avslutades med att vi även 
provade fyra whiskies: Teeling Single Grain Wine Cask, Nikka from the Barrel, Blanton´s 
Bourbon Straight from the Barrel och Box The Messenger. Efter den obligatoriska om-
röstningen stod Nikka from the Barrel som klar segrare. Ett uppskattat inslag var att det 
under provningen visades bilder från föreningens resa till Speyside i Skottland våren 2015 
 

MEDLEMMAR 
 
Vår medlemsutvecklig under 2016 har, i likhet med de senaste åren, präglats av en relativt 
stor omsättning under året. När vi gick in i 2016 var vi 209 medlemmar (varav 57 kvinnor). 
Under hösten 2016 var vi som mest 221 medlemmar och per 2016-12-31 hade medlems-
antalet minskat till 187 (varav 50 kvinnor). Vi har alltså under 2016 i stort sett lyckats upp-
rätthålla andelen kvinnliga medlemmar, ca 27 %. För att vara en whiskyklubb så är det en 
mycket hög andel kvinnliga medlemmar, troligtvis är vi bäst i Sverige. 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 2016 genomfördes totalt åtta ordinarie provningar och vid samtliga 
tillfällen erbjöd vi våra medlemmar 70 platser. Under våren arrangerades även en exklusiv 
Ardbegvertikal för 35 personer. Samtliga provningar genomfördes i vår numera permanenta 
provningslokal, Hargensalen.  
 
 

Föreningens första provning 2016-01-21 
 
Årets första provning 2016 var en klubbprovning där styrelsen bjöd på ett mycket exklusivt 
startfält av whisky. Provningen hade vi döpt till ”Handplockade gobitar från 2015” och det 
var exklusiv whisky som styrelsen hade samlat på sig under föregående år. Tre av butelje-
ringarna hade styrelsen köpt in under resan till Skottland ”Spirit of Speyside” och dessutom 
hade vi kryddat provningen med två unika buteljeringar från Svenska Whiskyförbundet. Vi 
var 70 deltagare som deltog i denna speciella provning och vi röstade fram Mortlach 20 
years old (SWF:s nr 21) som kvällens vinnare. 
 
 

Föreningens andra provning 2016-02-24 
 
Vid årets andra provning fick vi ett mycket celebert besök av James Steiner, Area Manager 
Nordics från Whyte & Mackay. James Steiner guidade oss, på ett skickligt och underhållande 
sätt, igenom en spännande vertikalprovning med whisky från höglandsdestilleriet Dalmore. 
Vi fick bland annat lära oss historien om klanen Mackenzie och hur det kommer sig att de får 
använda en tolvtaggad hjort som emblem i sin logga. Samtliga 70 platser var även denna 
gång bokade och efter en mycket tuff omröstning så stod Dalmore King Alexander III som 
knapp segrare. 
 
 

Föreningens tredje provning 2016-04-16 
 
Vår tredje provning för året var återigen en klubbprovning där vi ägnade oss åt att prova 
whisky från det kanske inte så kända högladsdestilleriet, Tomatin. Tomatin har de senaste 
åren genomgått en remarkabel förvandling, från att varit en producent av bulkwhisky till att 
idag vara ett aktat single malt märke. Återigen hade Magnus Kraft varit ute och fiskat djupt 
efter en del speciella buteljeringar hos Europas whiskybutiker. Under kvällen provade vi 
igenom sex spännande buteljeringar från en nätbutik i Nederländerna.  Det var även denna 
gång fullt hus och efter traditionell omröstning stod, kanske lite otippat, en 12 -årig single 
cask som överlägsen vinnare. 
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Föreningens fjärde provning 2016-05-21 
 
Vår fjärde provning för året var en klubbprovning som gick i den rökiga whiskyns tecken. 
Provningen hade vi döpt till ”Rykande rökare” och flertalet av buteljeringarna som vi 
provade var rykande färska nyheter som nyligen släppts på marknaden. Vår egen Magnus 
Kraft hade återigen nosat upp ett intressant startfält med noga utvald whisky, där en av 
buteljeringarna för ovanlighetens skull kom från England. Den här lördagseftermiddagen var 
inte uppslutningen vad vi hade hoppats på, då det endast var 47 medlemmar som hade 
anmält sig. Laphroaig An Cuan Mor kammade hem en tämligen överlägsen vinst efter 
provningsdeltagarnas omröstning.  
 
 

Föreningens femte provning 2016-06-18 
 
Den femte provningen för året var en klubbprovning där vi för första gången i föreningens 
historia genomförde en vertikalprovning med whisky från ett svenskt destilleri, nämligen 
Mackmyra. Det som provades var en spännande blandning av standardwhisky från 
Systembolagets sortiment och buteljeringar från privata 30-literfat, så kallade Mackmyra 
Reserve. En av klubbens medlemmar, Mats Göransson, hade mycket generöst låtit klubben 
köpa tre olika buteljeringar från hans privata fat. Samtliga tre buteljeringar var lagrade i 
drygt fyra år på dessa små 30-litersfat och buteljerade i fatstyrka. Återigen hade vi inte 
lyckats fylla alla 70 platser till provningen. Det blev en hård kamp mellan Mats tre 
buteljeringar om vilken som var dagens bästa whisky. Knapp segrare blev dock Mackmyra 
Reserve Extra Rök/Sherry, Bodås gruva. Tack Mats för att vi fick denna unika möjlighet att 
prova utsökt whisky från dina privata fat.  
 
 

Föreningens sjätte provning 2016-09-24 
 
Efter vårt sommaruppehåll var det så äntligen dags för föreningens femårsjubileumsfest. 
Tänk vad tiden går fort, det har alltså redan gått drygt fem år sedan vi grundade föreningen 
den 16 juni 2011. Jubileumsfesten ägde rum i Vetlanda Folkets Park och under dagen bjöds 
det på ett späckat jubileumsprogram med god mat och dryck, förstklassig underhållning och 
förstås exklusiv och noga utvald whisky. Jubileumsfestens huvudattraktion var det vi kallade 
”Whisky in Concert” med Anders Gjörling och hans medmusikanter i folkmusikbandet 
Dreams of Drams. Under ”Whisky in Concert” bladades nämligen de mest populära inslagen i 
keltisk kultur – whisky och musik. Anders guidade oss igenom sex olika sorters whisky och 
dess karaktär. Detta varvades med inspirerande musik av Dreams of Drams. Whiskyn som 
avnjöts var exklusivt och noga utvalda sorter av respektive styrelsemedlem. Det var högsta 
klass även på mat och dryck. Vi serverades en hemlagad och härlig italiensk buffé. Tack 
Christina Creutz för den underbara matupplevelsen. Det var också mycket glädjande att 
drygt 100 medlemmar ville vara med och förgylla vårt femårsjubileum. Segrare som kvällen 
whisky blev, med mycket liten marginal, Ardbeg Dark Cove (vår förening har tydligen en 
speciell förkärlek för kultdestilleriet Ardbeg). 
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Föreningens sjunde provning 2016-10-19 
 
Vid årets sjunde provning var det återigen dags för ett mycket celebert besök. Det var en 
stor ära för Withala Maltwhiskykultur, som en av endast fyra utvalda klubbar i Sverige, att 
gästas av Folke Andersson. Folke Andersson är idag en av Sveriges mest kända dryckes-
profiler och han är skaparen av såväl matwhiskyserien Part Nan Angelen som Grönstedts 
konjak. Provningen var baserad på de produkter som Folke skapat, sex whiskies och en 
konjak. Folke lotsade oss igenom provningen på ett mycket engagerat och underhållande 
sätt. När det var dags för omröstning så fick inte konjaken vara med, trots att en del 
medlemmar tyckte den var bäst. Med relativt stor marginal korades istället PNA 12 Glen 
Scotia 1991 som kvällens segrare. När det gäller konjaken som vi provade (PDA 01 XO 
Cognac) så föll den en hel del av våra medlemmar i smaken. Folke informerade om att det 
endast fanns ett fåtal flaskor kvar. Ryktet säger att dagen efter provningen så rensade några 
av våra medlemmar rent på Systembolagets hyllor runt om i landet.  

 
Föreningens åttonde provning 2016-11-26 
 
Vid föreningens åttonde och sista provning för 2016 genomfördes en vertikalprovning med 
whisky från det mycket populära höglandsdestilleriet Glenmorangie. Vi fick under dagen 
bland annat lära oss att Glenmorangie har Skottlands högsta whiskypannor, nästan åtta 
meter höga. De långa svanhalsarna på pannorna ger en hög återrinning under destillations-
processen och slutresultatet blir därför en mycket mild och elegant whisky. Även vid denna 
provning gapade tyvärr några platser tomma. Det var mycket hög klass på buteljeringarna 
som provades, vilket bevisades av att, den annars så goda och prisvärda whiskyn, 
Glenmorangie Original 10 years inte fick en ända röst vid den obligatoriska omröstningen. 
Med liten marginal segrade istället den eleganta och chokladsmakande Glenmorangie 
Signet. 
 
 

Exklusiv Ardbeg-provning 2016-03-10 
 
För att tillfredsställa alla rökälskare så arrangerade vi en exklusiv vertikalprovning med 
whisky från det kultförklarade Islaydestilleriet Ardbeg. Tyvärr kunde vi endast erbjuda 35 
platser, eftersom vi bara lyckats få tag i en flaska av varje sort. Bokningen till denna unika 
provning gick rekordsnabbt, på bara drygt en minut så var alla platserna fullbokade, 
dessutom fanns det 11 medlemmar på kölistan. Denna provning var definitivt en av årets 
höjdpunkter för de medlemmar som gillar rökig whisky och man kunde höra många nöjda 
suckar runt om borden. Omröstningen var en riktig tvekamp mellan Alligator Committee 
Reserv och Supernova Advance Committee Release men till sist kunde Supernovan utropas 
som knapp vinnare. 
 
 
 Vid samtliga provningstillfällen anordnade föreningen även ett whiskylotteri. 
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ÖVRIGT 
 
I direkt anslutning till vår ordinarie provning den 21 maj anordnades för andra gången i 
klubbens historia en trevlig och gemytlig pubkväll. Vi var drygt 40 medlemmar som förlängde 
denna kväll med ett par timmar och menyn bestod av ytterligare whisky, goda öl och en 
klassisk Ceasarsallad signerad Christina Creutz. Om det finns intresse bland medlemmarna så 
kanske vi kan planera in en pubafton till kommande höstsäsong. 
 

VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2017 
 

 I skrivande stund har vi redan genomfört två mycket uppskattade provningar. Den 21 
januari genomförde vi en klubbprovning som vi kallade ”Magnus whiskygodis”. Vi 
provade sex buteljeringar av skiftande karaktär som var såväl ovanliga som prisvärda. 

 Den 23 februari genomförde vi en provning med uteslutande rökig whisky, vad kan 
passa bättre en mörk februarikväll. Provningen döpte vi till ”Sex nyanser av rök” och 
det var en spännande och intressant blandning av olika typer av rökig whisky. 

 Den 10 maj kan vi se fram emot en minnesvärd provning, då får vi nämligen besök av 
dansken Martin Markvardsen som är Sr Brand Ambassador för Highland Park. 

 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 
2017 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och önskar den tillträdande 
styrelsen lycka till. 
 
 
Vetlanda 2017-02-26 
 
 
Torbjörn Hägg   Magnus Kraft 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Tommy Hansson   Christina Carlson 
Kassör    Vice kassör 
 
 
Tomas Fyhr    Peter Gunnarsson 
Sekreterare    Vice sekreterare 
   
 

Mikael Lund 
Webmaster 
 

 


