Nynäshamns Whisky Society fyller 15 år

Nynäshamn Whisky Society firade 15 år med en
Jubileumsprovning fredagen den 20 oktober 2017
kl 19.00 på Folkets Hus, Nynäshamn
Nu har det gått 15 år sedan några eldsjälar bildade Nynäshamn Whisky Society, NWS,
och det var 90 gäster som firade i samband med årets höstmöte. Kvällen inleddes med
en låt på säckpipa framförd av Staffan Ugnsgård och sedan kom Paul Nyman, en av
grundarna och klubbens ordförande under de första sju åren och berättade lite om sina
minnen från den första tiden med en del årtal som var betydelsefulla. Under Pauls
berättande smuttade vi på en 15 årig Dalwhinnie som han hade valt. Whiskyn var
upphällt i ett speciellt framtaget jubileumsglas som alla får med sig hem.
Innan kvällen fortsatte med en provning ledd av Thomas Sundblom och hans dotter Tina
Sundblom från Clydesdale så fick vi musik av Rolf Agnehoff på gitarr och Staffan
Ugnsgård nu på fiol. Thomas har valt ut följande fem sorter för oss:
Braeval Sherry Cask, 15 yo, 50%, nr 82112, kostar 1049 kr
Knockdhu, 8 yo, 59,5%, nr 89720, kostar 819 kr
Wemyss Malts Melon and Orange Melange, 15yo, 46%, nr 86477, kostar 979 kr
The Founders Reserve, 10 yo, 54,8%, nr 82319, kostar 894 kr
Bowmore Adelphi Selection, 19 yo, 57%, nr 85906, kostar 1948 kr

Första glaset var en Braeval. Destilleriet är beläget väldigt högt. Flaskan är tappat
av oberoende buteljeraren Hunter-Laing.
Glas nr 2 var en Knockdhu buteljerad av A-D Ratray.
Glas nr 3 kom från Mortlach. En 46% stark tappad av Wemyss Malts. Ägarna till Wemyss
Malts har öppnat ett eget destilleri 2014 som heter KingsBarnes.
Glas nr 4 var en Founders Reserv, en blended malt. First fill maderia fat, second fill
bourbonfat och refill oloroso cask. Tappad av Spencer Collings som håller till i södra
Australien.
Sista glaset kom från Bowmore. Lagrad på sherryfat lätt rökig. Buteljerad av Adelphi.
Efter omröstning om kvällens bästa whisky kom glas nr 5 från Bowmore på 1:a plats
tätt följd av Founders Reserv.
Innan vi drog vinnaren av vår entre’-whisky kompade Rolf och Staffan de sånger som
fanns i häftet som alla fick.
Entre’-whiskyn var en Glenallachi från The Warehouse Dram och glad vinnare blev Kurre.

Sedan släpptes vi in i matsalen där det blev bubbel innan maten serverades. Ett bildspel
från de senaste 5 åren visades under middagen. Folkets Hus serverade rostbiff och
potatisgratäng med sallad och till kaffet fick vi en specialtårta designad och bakad av
Micke på Mullers.
Klicka här så får ni se bilder från provningen
Klicka här så kan ni se nästan alla vinnarna från lotterierna (7 st)

