
Protokoll fört vid VWS möte den 11:e september anno domino 2008

§1 Föreningens ordförande Katarina öppnade mötet.

§2 Förfarandet kring kallelse till mötet gicks igenom och godkändes.

§3 Dagordningen godkändes.

§4 Till justerare valdes Carl-Olov

§5 Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes.

§6 Stadgarna diskuterades och §7, §11 och §14 ändras enligt not i stadgarna (bifogas 
protokollet). 

§7 Föreningens namn fastställdes till VWS, detta ska uttolkas som Värgårdens 
Whiskysällskap.

§7½ Denna punkt lämnades vid detta möte utan kommentar, något som är oförlåtligt och 
aldrig någonsin kommer att upprepas.

§8 Nya medlemmar valdes enhälligt in i föreningen; Margareta Sundin och Fredrika 
Alvarsson.

§9 Nya provningsglas skall införskaffas av Katarina. Dessa glas betalas ej av klubbkassan, 
utan var medlem står för sin del av kostnaden.

§10 Övriga frågor

Omdömesskala av whisky – för att jämföra de olika whiskysorterna beslutade 
vi använda en 10-gradig skala där 1 är sämst och 10 är bäst.

Medlemsavgifter – Elisabet påminde om medlemsavgift, kollekt togs upp 
under mötet.

Slattarnas afton – överbliven whisky skall sparas till en avslutande 
blindprovning i slutet av verksamhetsåret, kallad slattarnas afton.

§11 Nästa möte hålles hos Margareta den 21/1 anno domino 2009.

§12 Se bilaga 2

§13 Mötet avslutades och ordförande Katarina tackade kvällens värd för god förplägnad.

                                                                                                                                          

Ordförande Sekreterare Justeringsman



Sammanställning av 
Whiskyprovningen

Teatcher’s
Eg. Teacher’s Highland Cream Blended Scotch Whisky. Tescher’s är en blended whisky 
med en ovanligt hög malthalt, hela 45%. Bryggeriet William Teacher & sons använder över 
30 olika singelmalter i sin blandning.

Kommentarer om whiskyn

Till utseendet är Teacher’s gyllengul till guldig whisky med en oljig konsistens. Doften är 
stickande, aningen ”spritig” och lätt rökig. Något åt det maritima hållet med en lätt sälta i 
doften. Smaken karaktäriseras av en lätt torvaktig ton med inslag av tång.

Omdömena sprider sig från 2 till 5 poäng (som då ställs i relation till blended whisky). 
Genomsnittsomdömet blir 3,14.

Glenmorangie 10 years
Detta är en Highland-whisky som bryggs på Glenmorangie Distillery några mil norr om 
Inverness. Där började William Matheson och hans bror brygga whisky redan 1843. Det är 
den whisky som anses bäst representera regionen highlands. 

Kommentarer om whiskyn

Många upplevde whiskyn som blekgul, klar och oljig till utseendet, men även kommentarer 
som saffransgul förekom. Doften upplevs som mjuk men lite stickande, alltifrån 
godiskaraktär till fruktig. Smaken skulle man kunna säga kopulerar i mun, den är mjuk, 
lång och ger en härlig eftersmak. En liten ton av vanilj och aprikos.

Betyget hamnar mellan 6 och 8 och genomsnittet blir 7,45. Till detta skall läggas 
kommentarer som ”Detta är en riktig referenswhisky” och ”Först len, sedan whoom, sedan 
len igen”.

Caol Ila 12 år
Namnet ska uttalas ’culleela’, det betyder Islays sund och det sund som åsyftas är det 
mellan Islay och grannön Jura. Caol Ila Distillery grundades 1846 av Hector Hendersson.



Kommentarer om whiskyn

Utseendet på whiskyn upplevs som blekgul. Doften är klart rökig med inslag av tjära och 
torv. En maritim doft. Smaken är aningen salt med inslag av tjära – flera accosierar 
smaken till rökt makrill, men det finns även inslag av frukt så som aprikos.

Omdömet påverkas starkt av whiskyns rökighet och hamnar mellan 2 och 9, medlet är 5,5.
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