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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2012-01-01—2012-12-31 
för Withala Maltwhiskykultur 

 
 
 
Vår ordförande Torbjörn Hägg har ordet: 
 
Jag vill till att börja med tacka alla medlemmar för ytterligare ett fantastiskt ”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.  
 
2012 var föreningens första hela verksamhetsår och det har i hög grad präglats av en fortsatt 
stark medlemstillväxt. När verksamhetsåret startade var vi 145 betalande medlemmar och 
vid årsskiftet kunde vi räkna in exakt 200 whiskyvänner i vår förening. Vi är idag den 6:e 
största whiskyklubben i Sverige av de 177 klubbar som är registrerade hos Svenska Whisky-
förbundet. 
 
Om jag ska lyfta fram ett par speciella händelser under 2012, förutom våra ordinarie 
whiskyprovningar, får det bli de två provningarna med endast kvinnliga deltagare (35 vid 
varje tillfälle) och vår Skottlandsresa i oktober. Det Tomas Fyhr och jag som var provnings-
ledare slogs av var kvinnornas fantastiska engagemang och träffsäkerhet i att hitta dofter 
och smaker. Vi kan en gång för alla slå fast att kvinnor generellt sett har bättre doft- och 
smaksinne än män. Det andra minnet från 2012 var som sagt vår whiskyresa till Skottland 
som genomfördes under en vecka i oktober. Vi var 20 medlemmar från föreningen som på 
fem dagar hann med att besökta totalt 14 destillerier, varav alla åtta på ön Islay. Det finns 
många minnen att ta fram från en sådan händelserik resa när man sitter hemma i bästa 
fåtöljen och njuter av en ”dram” whisky. 
 
Jag ser med tillförsikt fram mot alla nya och spännande aktiviteter som Withala Maltwhisky-
kultur kommer att ägna sig åt i whiskyns underbara värld. 
 
Med hopp om ett fortsatt smakfullt umgänge i Vetlanda! 
 
 
Vetlanda 2013-02-24 
 
Torbjörn Hägg 
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Withala Maltwhiskykulturs styrelse lämnar härmed följande rapport: 
 
Styrelsen har under 2012 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Torbjörn Hägg 
Vice ordförande: Magnus Kraft 
Kassör:  Tommy Hansson 
Vice kassör:  Susanne Bågestam 
Sekreterare:  Tomas Fyhr 
Vice sekreterare: Roger Johansson 
 
 
Withala Maltwhiskykultur har under det andra verksamhetsåret haft nio protokollförda 
styrelsemöten. 
 
 
MEDLEMMAR 
 
Vår medlemsutvecklig har under 2012 varit fortsatt mycket god. När vi gick in i 2012 var vi 
145 medlemmar (varav 18 kvinnor). Per 2102-12-31 hade medlemsantalet ökat till 200 
(varav 28 kvinnor). Att Withala Maltwhiskykultur är en förening för alla whiskyintresserade 
kan man slå fast när man ser på den spännvidd vi har på medlemmarnas ålder. Vår yngsta 
medlem är 22 år och den äldsta är 84 år. 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. 
 
 
PROVNINGAR 
 
Under verksamhetsåret 2012 genomfördes åtta ordinarie provningar samt två provningar 
med endast kvinnliga deltagare. Under tre kvällar i januari och februari genomfördes också 
en grundläggande whiskyskola och även i detta sammanhang provades det en hel del 
whisky. 
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Föreningens första provning 2012-01-24 
 
Vid årets första provning 2012 fick vi besök av Mikael Lundén från Interbrands Wines & 
Spirits. Mikael, som har mångårig erfarenhet från whiskybranschen, lotsade oss igenom en 
vertikalprovning med sex exklusiva sorter av The Dalmore. Vi var 70 deltagare och prov-
ningen hölls i Norrgårdsskolans matsal. Det var efter denna provning som våra medlemmar 
totalt beställde 13 st The Dalmore King Alexander III till Systembolaget i lilla Vetlanda. 
 
Föreningens andra provning 2012-03-03 
 
Årets andra provning var en klubbprovning som hölls i samband med årsmötet. Provningen 
hade vi döpt till ”Sixpack Glen by the Spey” och det innebar att vi provade whisky från sex 
destillerier i Speysideområde och alla började på Glen. Vi var 79 deltagare på provningen och 
vi hade den här gången hyrt in oss i Njudungsgymnasiets matsal. 
 
 
Föreningens tredje provning 2012-04-11 
 
Årets tredje provning var åter igen en klubbprovning som genomfördes av styrelsens med-
lemmar. Temat för kvällen var ”Smoke on the water” och innebar att vi provade bara (mer 
eller mindre) rökig whisky från ön Islay. Kvällen till ära provade vi den hittills rökigaste 
whiskyn som producerats, Bruichladdich Octomore Edition 4,2 Comus som har en fenolhalt 
på hela 167 ppm. En del medlemmar kanske blev besvikna eftersom den inte upplevdes så 
rökig som fenolhalten gav sken av. Vid detta provningstillfälle, i Njudungsgymnasiets matsal, 
var det hela 99 medlemmar som deltog, vilket är ett rekord i föreningens korta historia.  
 
 
Föreningens fjärde provning 2012-05-10 
 
Vid årets fjärde provning var dags för styrelsen att genomföra en vertikalprovning med 
whisky från det skotska destilleriet Glenfarclas. Glenfarclas är ett av få familjeägda destille-
rier i Skottland, vars whisky ofta kommer högt upp på listor över folks favoriter. Vi var 75 
medlemmar som deltog i provningen i Njudungsgymnasiets matsal och under kvällen fick 
våra trognaste medlemmar, som deltagit i alla förenings provningar, ett litet pris i form av en 
mycket liten flaska whisky. 
 
 
Föreningens femte provning 2012-06-16 
 
Den femte provningen för året hölls den 16 juni i Norrgårdsskolans matsal. Det var alltså på 
dagen ett år sedan föreningen bildades och för att fira detta genomfördes en ”Jubileums-
/Exklusivprovning”. Vi provade ett par whiskies som destillerades på 60-talet och dessutom 
ett par exklusiva buteljeringar från Islay. Vi var 64 medlemmar som deltog i denna unika 
provning och vi röstade fram en Glenlivet från 1965 som dagens whisky.  
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Föreningens sjätte provning 2012-09-15 
 
Vår sjätte provning för året och den första på höstsäsongen var en klubbprovning som döpte 
till ”Islay Special”. Magnus Kraft i styrelsen hade verkligen ansträngt sig och nosat upp fem 
mycket speciella och unika buteljeringar som han tyckte speglade lite av själen från Islay-
destillerierna. Vi höll provningen i Norrgårdsskolans matsal och vi 55 medlemmar samt en 
gäst från Kina som deltog i provningen. Vid denna provning införde vi ett nytt inslag, 
nämligen auktion ”slattar” från såväl dagens provning som tidigare provningar. 
 
 
Föreningens sjunde provning 2012-10-11 
 
Vid den sjunde provningen för året var det dags att prova whisky bara från Japan.  Japan är 
det land utanför Skottland som producerar det bredaste sortiment av single malt whisky och 
deras whisky har vuxit i popularitet de senaste åren. Vi döpte provningen till ”Japaner, 
japaner, överallt japaner” och sex olika, delvis udda och spännande, buteljeringar. 
Provningen hölls i Norrgårdsskolans matsal och det var 70 medlemmar som deltog i 
provning. Yamazaki 12 y röstades fram till kvällens whisky. 
 
 
Föreningens åttonde provning 2012-11-24 
 
Vid föreningens åttonde och sista provning för 2102 fick vi återigen besök av ”whiskygurun” 
Hasse Nilsson från Växjö. Den här gången gästade Hasse oss i egenskap av marknadschef på 
Box Destilleri. Hasse pratade om svensk whisky i allmänhet och om Box Destilleri i synnerhet. 
Vi fick möjlighet att prova korttidslagrad sprit från Box och som en kontrast till detta provade 
vi även fem olika buteljeringar från nedlagda destillerier i Skottland. Provningen hölls som 
vanligt i Norrgårdsskolans matsal och alla 70 platserna var bokade. Priset som kvällens 
whisky delades mellan Pittyvaich 18 y och Glen Mhor 27 y. 
 
 
Provningar endast för kvinnor 2012-03-24 och 2012-10-27 
 
Som jag nämnt tidigare så höll föreningen vid två tillfällen provningar med enbart kvinnliga 
deltagare. Provningarna hölls av Torbjörn Hägg och Tomas Fyhr och vi tycker definitivt att 
det var bland de roligaste vi varit med om i när det gäller whiskyprovningar. Jag visste inte 
att det gick att anteckna så mycket på ett provningsunderlägg. Provningarna var förlagda till 
HSB Norresands föreningslokal och det var 35 deltagare vid varje tillfälle.   
 
 Vi samtliga åtta ordinarie provningstillfälle anordnade föreningen ett whiskylotteri. 
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ÖVRIGT 
 
Vid tre tillfällen under januari och februari genomfördes en grundläggande whiskyskola. 
Elevantalet uppgick till 33 och skolan var förlagd till HSB Norresands föreningslokal. Som 
lärare fungerade Torbjörn Hägg och Tomas Fyhr. Under de tre lektionspassen gick vi igenom 
allt från whiskyhistoria, provningsmetodik, tillverkningsprocessen till världens whisky. Vid 
varje tillfälle provades fyra sorters whisky av olika karaktär. Sista lektion avslutade med ett 
mindre teoretisk prov, alla elever fick godkänt.  
 
Under hösten (2012-10-13—2012-10-20) arrangerade föreningen, i samarbete med Vetlanda 
Resebyrå, en whiskyresa till Skottland. Vi var 20 medlemmar från föreningen som deltog i 
resan och vi åkte buss från Vetlanda via Danmark, Tyskland, Holland och England till 
slutmålet Skottland. Huvudmålet för resan var ön Islay, men vi hann även med att besöka 
öarna Arran och Jura samt regionerna Lowlands och Campbeltown. Totalt hann vid med 14 
destilleribesök, varav alla åtta på Islay, under fem dagar. Vi hade några underbara dagar 
tillsammans i Skottland och en av höjdpunkterna var när vi klockan nio på morgonen i 
Lagavulins lagerhus, under ledning av ”Pinky”, fick möjlighet att provsmakade fem fatprov. 
Efter den flygande starten besökte vi ytterligare tre destillerier samma dag. Jag kan försäkra 
er att bussen var tungt lastad med whisky på vägen hem. Jag längtar redan till nästa 
Skottlandsresa. 
 
 
När vi hade Hasse Nilsson från Box Destilleri på besök hos oss i november 2012 så beställde 
styrelsen i föreningen två olika Box-fat. Tanken är att dessa fat skall lagras i ca 3,5 år och 
buteljeras i samband med föreningens 5-årsjubileum sommaren 2016. De två fat som vi 
valde att beställa var dels ett Bourbonfat (rökigt) och dels ett Oloroso sherryfat (orökt). Box 
Destilleri garanterar enligt avtalet att det blir 63 flaskor (50 cl) på varje fat. Båda faten fylldes 
den 4 januari 2013. 
 
Vi kommer att erbjuda medlemmarna möjlighet att teckna sig för max en flaska från varje fat 
per medlem. Tänk vilken spännande väntan vi har fram tills vårt 5-årsjubileum. 
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VAD HAR VI DÅ ATT SE FRAM EMOT UNDER 2013? 
 

• I skrivande stund har vi redan genomfört en mycket unik provning ”The Ten” där vi 
provade tio olika buteljeringar under ledning av ordföranden i Svenska Whisky-
förbundet Douglas Christianson. 

• Under tre kväller i januari – mars går ytterligare 33 av våra medlemmar vår 
grundläggande whiskyskola. 

• Den 10 april får vår förening för första gången besök av en provningsledare från 
Skottland. Då kommer ett mycket aktat namn i whiskyvärlden, Lorne Mackillop, till 
oss och håller en provning med whisky från destilleriet Tomintoul. 

• Vi har planer på att under hösten ordna en minimässa i Folkets Park. Tanken är att 
några av våra medlemmar tar med sig egen whisky och säljer den per centiliter till 
hugade spekulanter. Detta är ett trevligt och bra sätt att få smaka lite olika sorters 
whisky. 

• 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 
2013 blir ett minst lika bra år med många spännande aktiviteter och önskar den tillträdande 
styrelsen lycka till. 
 
 
Vetlanda 2013-02-24 
 
 
 
Torbjörn Hägg   Magnus Kraft 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
Tommy Hansson   Susanne Bågestam 
Kassör    Vice kassör 
 
 
Tomas Fyhr    Roger Johansson 
Sekreterare    Vice sekreterare 
   
 
 
 
 
 


