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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2018-01-01—2018-12-31 

för Withala Maltwhiskykultur 
Vår ordförande Torbjörn Hägg har ordet: 
 
Då kan vi åter igen lägga ett spännande och händelserikt ”whiskyår” med Withala 
Maltwhiskykultur till handlingarna. Jag vill än en gång tacka alla medlemmar som i högsta 
grad bidrar till att göra alla våra provningar och övriga evenemang till trevliga och sociala 
upplevelser. Jag upplever alltid en mycket god och gemytlig stämning när vi träffas. 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.  
 
2018 var föreningens åttonde verksamhetsår och vi genomförde detta år sju ordinarie 
provningar och en provning med endast kvinnliga deltagare. Medlemsantalet har under året 
legat på drygt 170 personer och vi erbjuder i normalfallet 70 platser vid våra provningar. 
Under 2018 har samma tendens, att vi ibland har svårt att fylla 70 platser vid våra provnings-
tillfällen, tyvärr fortsatt. Systemet med att våra medlemmar kan bjuda med gäster till våra 
provningar har dock slagit väl ut och ett flertal av dessa gäster har sedan sökt medlemskap i 
vår förening. Vi i styrelsen är fortsättningsvis mycket tacksamma om ni medlemmar har 
förslag eller idéer på hur vi kan göra våra provningar intressantare och mer välbesökta.  
 
Ett minne från 2018 som jag gärna vill dela med mig av var klubbens besök hos Bo Blomlöf 
på Blomlöfs Rökeri i Brömsebro. Vi var ca 25 medlemmar som lördagen den 5 maj besökte 
Bosse Blomlöf. Först fick vi en guidad rundtur i rökeriet av Bosse. Därefter var det dags för 
en whiskyprovning i Bosses hem. Bosse berättade flera spännande anekdoter från alla sina 
besök i Skottland, det verkade som han kände i stort sett alla i den skotska whiskyvärlden. 
När vi hade provsmakat god whisky så vakandes det en helt fantastisk fisk- och skaldjurs-
buffé. Bosses fru Carina hade dukat upp hela köket med havets läckerheter samt därtill 
passande tilltugg. Gillar man fisk och skaldjur så var det som att komma till himmelriket.  
När vi var mätta och belåtna så öppnade Bosse upp sin whiskybar, där kunde vi avnjuta 
ytterligare diverse goda maltdrycker. Som avslutning på kvällen förevisade Bosse oss sin 
minst sagt gedigna whiskykällare. Bosse ville inte avslöja hur mycket whisky han hade men 
att det var minst två tusen flaskor råder det inget tvivel om. Hela källaren var fullständigt 
fylld med whisky från golv till tak och man fick ta sig fram längs en smal gång. Bosse hävdade 
dock med bestämdhet att han inte samlade på whisky, han köpte bara mer än han 
konsumerade. 
 
Slutligen ser jag med tillförsikt fram mot alla nya och spännande aktiviteter som Withala 
Maltwhiskykultur kommer att ägna sig åt under 2019.   
 
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda! 
 
Vetlanda 2019-02-23 
 
Torbjörn Hägg 
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Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport: 
 
Styrelsen har under 2018 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/Åke Davidsson 
 
 
Withala Maltwhiskykultur har under det åttonde verksamhetsåret haft sju protokollförda 
styrelsemöten. 
 
ÅRSMÖTE 2018-03-17 
 
Föreninges årsmöte hölls i Hargen den 17 mars 2018 och glädjande nog var det 70 med-
lemmar som, denna kylslagna marslördag, hade samlats i Hargensalen. Förutom de sed-
vanliga årsmötesförhandlingarna så bjöd föreningen på smörrebröd och öl. Dagen avslutades 
med att vi genomförde en mycket uppskattad ”slatt-tömning” där respektive medlem fick 
prova sex olika slattar som blivit över vid tidigare provningstillfällen. Traditionsenligt delades 
det också ut trohetspris till de tio medlemmar som varit på samtliga provningar sedan förra 
årsmötet. Som kuriosa kan nämnas att en av våra medlemmar, Christer Engqvist, använde 
skidor som fortskaffningsmedel till och från årsmötet. Detta uppmärksammades genom att 
ordförande försåg Christer med lite vätska (den rökiga klubbbuteljeringen från Box) inför 
hemfärden över Grumlans is. Bra jobbat Christer! 
 
MEDLEMMAR 
 
Vår medlemsutvecklig under 2018 har, i likhet med de senaste åren, fortsatt att vara svagt 
vikande. Vi kan konstatera att när vi prickat av samtliga medlemsavgifter för 2019 så har vi 
en liten minskning med ca 5 %. När vi gick in i 2018 var vi 173 medlemmar (varav 37 
kvinnor). Under hösten 2018 var vi som mest 179 medlemmar och per 2018-12-31 hade 
medlemsantalet minskat till 165 (varav 37 kvinnor). Därmed kan vi glädjande konstatera att 
andel kvinnor har ökat något, från 21 % till 22 %.  
 
Det är våra medlemmar som är vår viktigaste resurs för att kunna bedriva denna whisky-
förening. 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 2018 genomfördes totalt sju ordinarie provningar och vid samtliga 
tillfällen erbjöd vi våra medlemmar 70 platser. I mars genomfördes dessutom den årliga och 
mycket uppskattade provningen med endast kvinnliga deltagare. Samtliga provningar 
genomfördes i vår numera permanenta provningslokal, Hargensalen.  
 
 
Föreningens första provning 2018-01-27 
 
Årets första provning 2018 var en klubbprovning där vi efter önskemål från en del med-
lemmar provade whisky som kostade under 600 kr per flaska.  Provningen hade vi döpt till 
”599:an” eftersom samtliga sex buteljeringar kostade exakt 599 kr. Efter att provat igenom 
dessa buteljeringar kunde vi konstatera att det var stor skillnad i antalet röster mellan den 
whiskyn som vann och den som kom sist. Dagens klara segrare blev Dalwhinnie Distillers 
Edition 2017. 
 
 
Föreningens andra provning 2018-02-22 
 
Även vår andra provning för året var en klubbprovning, där vi vidgade vyerna och provade 
whisky/whiskey från Trumps förlovade land USA. Det var en härlig blandning av whisky/ 
whiskey som var producerad på majs, vete och råg och vi fick uppleva dofter och smaker 
som många av oss inte var vana vid. Efter en dryg timmas provsmakning och mycket 
resonemang runt borden kunde vi utse en knapp segrare i Willett´s Pot Still Single Barrel, 
Bourbon. Det kan nämnas att denna buteljering var på hela 1,75 liter och därmed räckte en 
flaska med råge till en provning med 70 deltagare. 
 
 
Föreningens tredje provning 2018-04-12 
 
Torsdagen den 12 april var det dags för föreningens tredje provning under 2018. Denna gång 
fick vi celebert besök av Ronan Currie som är Sales and Marketing Excecutive på Springbank 
Distillery. Ronan Currie har en bakgrund från Cadenhead´s och han är uppväxt i Campbel-
town. Ronan lotsade oss igenom en fantastiskt trevlig provning och det märktes väl att han 
sätter värde på destilleriets historia och att hans hemstad ligger honom varmt om hjärtat. 
Efter denna provning är det är lätt att förstå att Springbank idag är en kultwhisky för många 
whiskydrickare världen över. Vid den obligatorisk omrösningen var det en mycket hård kamp 
mellan Longrow Red och Springbank 25 years old. Till sista kunde Longrow Red utropas som 
segrare med endast en rösts marginal. 
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Föreningens fjärde provning 2018-06-02 
 
Vid årets fjärde provning så var det dags att återigen prova whisky som är producerad i vårt 
kära fosterland. Det hade gått 3,5 år sedan vi hade en renodlad ”Svenskprovning”. Den all-
männa uppfattningen bland provningsdeltagarna var att svensk whisky har utvecklats posi-
tivt och flera av buteljeringarna var förvånansvärt bra. Efter en rekordjämn omröstning fick 
vi till slut fram inte mindre än tre vinnare som slutade på samma poäng. Det var Bergslagens 
Vätte, Mackmyra Svensk rök/Amerikansk ek och Spirit of Hven Seven Stars No. 5 Alioth.  
 
 
Föreningens femte provning 2018-09-15 
 
Efter en härligt varm sommar så var vi åter redo att samlas för höstsäsongens första 
provningstillfälle. Det var återigen dags att återvända till Tomas Fyhrs kära Campbeltown. 
Provningen var utformad som en reseskildring av Tomas Fyhr och Hans Ekstrand efter deras 
deltagande i Springbank Whisky School vid destilleriet i Campbeltown. Tomas och Hans 
guidade oss, på ett mycket trevligt och uppskattat sätt, genom en provning med whisky från 
Springbank och Glengyle. De hade många bilder och anekdoter att redovisa från en vecka i 
skolbänken. Efter den traditionella omröstningen kunde vi utnämna Springbank 15 years 
Single Barrel Sherry wood till dagens segrare.  
 
 
Föreningens sjätte provning 2018-10-25 
 
Årets sjätte provning genomfördes som en vertikalprovning med whisky från det indiska 
destilleriet Amrut. Vi hade förmånen att gästas av den ultimata Amrutfantasten Dennis 
Steckel från Älmhult. Dennis innehar en av världens största samlingar av Amrut och är 
dessutom grundare av Amrut Fever. Dennis lotsade oss igenom en unik och spännande 
blindprovning med sex högkvalitativa Amrutbuteljeringar. Detta blev verkligen en kväll att 
minnas för oss whiskynördar. Dennis presenterade på ett mycket passionerat och proffsigt 
sätt sitt kära Amrut. Efter omröstningen kunde vi konstatera att det blev en hård kamp 
mellan Amrut Spectrum och Amrut Portonova, emellertid kunde vi till sist kora Spectrum till 
kvällens vinnare.  
 
 
Föreningens sjunde provning 2018-12-08 
 
Vid årets sjunde och sista provning fick vi återigen ett trevligt besök av en extern provnings-
ledare. Det var mycket glädjande och en stor ära för vår klubb att få besök av Micke Nilsson 
från Clydesdale. Micke Nilsson är en av dem som har huvudansvaret för provningar av 
Clydesdales digra sortiment av alkoholhaltiga drycker. Temat för provningen var ”Speysides 
okända pärlor” och startfältet bestod av ganska okända destillerier i regionen Speyside. 
Micke guidade oss, med ett stort mått av humor och minst lika mycket kunskap, genom fem 
fantastiska buteljeringar från s.k. oberoende buteljerare. Det är bara att instämma i Tomas 
Fyhrs referat på hemsidan, ”Micke Nilsson från Clydesdale kom, sågs, hördes och vann allas 
hjärtan!”. Kvällens odiskutabla segrare var Braeval Berrys Own Selection, 23 years.  
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Provning endast för kvinnor 2018-03-03 
 
Den årliga provningen med enbart kvinnliga deltagare gick av stapeln den 3 mars.  Det var 
sjunde gången i ordningen som vi genomförde en provning med enbart kvinnliga deltagare 
och traditionsenligt så var det Christina Carlson och Tomas Fyhr som agerad provnings-
ledare. Christina och Tomas kunde rapportera att det som vanligt var fullt hus (35 deltagare). 
Vidare så meddelade provningsledarna att stämningen var på topp samt att det var livliga 
diskussioner om såväl dofter som smaker. 
 
 Vid samtliga provningstillfällen anordnade föreningen även ett whiskylotteri. 
 
VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2019 
 

 I skrivande stund har vi redan genomfört två mycket uppskattade provningar. Den 24 
januari genomförde vi en klubbprovning som vi kallade ”Islay trippel”. Vi provade sex 
rökbomber från tre legendariska Islaydestillerier. 

 Den 16 februari genomförde vi en provning med whisky från fem skotska öar. I 
anslutning till provningen så anordnade vi också pubafton. 

 Den 11-12 maj är det 28 förväntansfulla medlemmar som styr kosan till Ven, för att 
där umgås, dricka whisky och äta god mat. 

 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 
2019 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och önskar den tillträdande 
styrelsen lycka till. 
 
 
Vetlanda 2019-02-23 
 
 
Torbjörn Hägg   Magnus Kraft 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Tommy Hansson   Christina Carlson 
Kassör    Vice kassör 
 
 
Tomas Fyhr    Peter Gunnarsson 
Sekreterare    Vice sekreterare 
   
 
Åke Davidsson 
Webmaster 
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