Fredagen den 23 november 2007 firade vi vårt 5års Jubileum
104 deltagare deltog i festen och vi kunde varit många fler om vi haft tillgång till en större
lokal.
Ordföranden hälsade gästerna välkomna och inledde med en kort återblick.

------------Det hela startade med Uisge-Six, en förening som i år firat sitt 10-årsjubileum. Uisge–Six
består av åtta medlemmar som träffas regelbundet sex gånger per år. Vänner och bekanta
hörde talas om klubben och ville vara med. Gränsen var dock satt till max åtta, eftersom de
träffas hemma hos varandra enligt ett rullande schema. Åtta personer är en lagom stor grupp
när man skall träffas i hemmet.
Efter en tid började Uisge-six diskutera att starta en lite större paraplyorganisation som kunde
bli hemvist för andra klubbar som Uisge-Six. Man skulle då kunna kunna hyra en lokal och
träffas alla klubbarna, kanske bjuda in någon intressant person, osv.
Så föddes tanken på Nynäshamn Whisky Society - NWS, detta var i början av
2002. Målsättning sattes till 30-40 medlemmar och man såg framför sig att använda
Hantverkargården som klubblokal, den rymmer 50 personer.
Genom kontakt med vänner och bekanta skapades en bruttolista med intressenter. Listan
växte och intresset visade sig vara överväldigade stort.
13 september 2002 anordnades en sammankomst för att undersöka intresset om att starta
NWS. Då var Hantverkargården redan för liten. Till mötet på FMC, Trehörningen, kom det 127
personer!
Våra gäster för kvällen var Magnus Dandanell som berättade om Mackmyra Destilleri samt
Tony Magnusson från Nynäshamns Ångbryggeri.
En provning genomfördes med:
- Scapa, 12 år, Orkney
- Bushmills, 16 år, Irland
- Glenmorangie, Sherry Wood, Highland
- Ardbeg, 10 år, Islay
Frågan om vi skulle starta NWS besvarades med ett rungande JA! En interimsstyrelse tillsattes
med uppdrag att ta fram stadgar, verksamhetsplan, budget osv.
Den 22 november 2002 höll vi ett konstituerande möte med 129 deltagare och då bildades
formellt Nynäshamn Whisky Society.

-------------Ordföranden introducerade kvällens gäst, Christina Nordlöf, Brand Ambassador för Ardbeg,
som på sitt lättsamma och trevliga sätt berättade om Ardbeg och många trevliga episoder från
sina resor. Under Christinas ledning provade vi:
•Ardbeg 10 år
•Ardbeg Uigeadail
•Ardbeg Airigh Nam Beist
•Ardbeg Lord of the Isles

Efter provningen serverades en härlig buffé som Micke på Balder hade komponerat. Vi rundade
av med Jubileums tårta och kaffe och avslutningsvis whiskylotteri och mingel vid den välfyllda
baren.
Statistik från de gångna fem åren
Totalt antal medlemmar sedan
starten

323

Därav från Nynäshamns kommun

277 (86%)

Därav Quinnor

45 (14%)

Betalande medlemmar 2007

231

Sveriges största, icke kommersiella, whiskyklubb 2007, enligt SWF:s förteckning
över 70 medlemsklubbar.
Genomförda aktiviteter

80

Totalt antal deltagare, alla
aktiviteter

2800

Inbjudna gäster

18

Därav utländska
besökare

6

Provade whiskysorter

183

Fatandelar
Mackmyra 2003
Mackmyra 2005
Mackmyra 2006
Arran 2005
Glengoyne 2007
Närvarande medlemmar vid dagens jubileumsfest
Medlem sedan 2002

51

Medlem sedan 2003

7

Medlem sedan 2004

6

Medlem sedan 2005

8

Medlem sedan 2006

3

Medlem under 2007

13

Gäster

16
Summa

104

