Swedish Whisky Clubs Convention 2009
Arrangeras fredagen den 18 september
av Svenska Whiskyförbundet

För åttonde året i rad arrangeras Swedish Whisky Clubs´ Convention i anslutning till Stockholm Beer & Whisky
Festival i Nacka Strand.
Convention 2009 arrangeras av SWF och äger rum fredagen 18 september under eftermiddagen och kvällen i
Nacka strand utanför Stockholm. Arrangemanget sker i restaurangen ”Fazer Café & Restaurang” (samma lokal
som förra året), i direkt anslutning till mässan. Deltagarna kommer i år från 96 whiskyföreningar spridda över
hela Sverige och som representerar över 4300 whiskyentusiaster.
Programmets huvuddelar är:
Eftermiddagsprogram i Fazer Café & Restaurang 14:00- ca. 18:00
Huvuddelen av evenemanget innefattar två intressanta whiskyprovningar av olika karaktär, vardera med 5-6 olika sorter.
En av provningarna ovan kan bytas mot ett deltagande i en Master Class, en litet exklusivare provning, som hålles separat från den
andra.
De olika sorter som provas har utvalts av SWF tillsammans med expertis från destillerier och agenter.
Intervjuer och diskussion med in- och utländska whiskyexperter.
Gemensam middag 18:15-ca. 19:30
Efter dessa övningar dukas en god middag fram, under vilken man kan utbyta tankar om provningen och annat med medlemmar från
andra whiskyföreningar.
Individuella besök på Mässan ca. 19:30-

Utöver programmet med provningar och gäster ger Convention också en enastående möjlighet att träffa
whiskyentusiaster från andra klubbar. Det är alltid roligt och intressant att höra vad man gör och tycker i andra
klubbar.

Priset för årets program är 495 kr.
Två provningar, besök av gäster, middag och mässbiljett.
Bindande anmälan senast måndag 31 augusti
till

stig.edvardsson@bredband.net eller telefon 08 520 209 12 alt. 070 531 92 76.
Betalning skall vara insatt på bankgiro 5490-8371 senast 8 september.
Märk inbetalningen med ditt namn och "Convention".

Transport sker lämpligen med pendeltåg till Handen terminalen, därefter buss 840 till Nacka Strand och Fazer
Café & Restaurang på Cylindervägen 11.

