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FÖR PERIODEN 2008-2009

Föreningen bildades vid konstituerande möte den 8:e juni 2008. Ett utdrag ur stadgarna anger 
följande:
”Whiskyklubben Värgårdens Whiskysällskap, förkortat VWS, är en sluten klubb/förening där  
medlemmarna ska ha ett gemensamt intresse av att prova och njuta av Whisky. Sällskapet är en i  
grunden ideell förening vars värdegrund baseras å det sociala utbyte man må ha utöver det dagliga  
arbetet. Sällskapet vill främja en trevlig samvaro under förhållandevis ordnade former. VWS är tillika  
ett sällskap för inbördes beundran och dess utvidgning bör ske med stor försiktighet. Föreningens  
syfte är att öka medlemmarnas kunskap om Whisky. Utveckla medlemmarnas syn-, lukt- och  
smaksinnen. Ordna gemensamma Whiskyprovningar. Ordna gemensamma resor till Skottland. Höja  
vår livskvalitet genom att avnjuta Whisky tillsammans och höja kunskapen om whisky på ett sätt som  
gör det till ett nöje. Försöka förstå Whiskyns underbara värld. Ha trevligt på våra möten och  
provningar. "Försöka" prova all världens sorters Whisky.”

Vid bildandet hade föreningen officiellt 10 medlemmar. Medlemsantalet har därefter utökats till 15. 
Antagning av nya medlemmar är därmed vilande, med hänsyn till stadgarnas anvisning för 
nyantagning samt smärtgränsen för fysiskt utrymme, tills medlemmarna beslutar annorlunda. 
Medlemmarna har med acklamation antagit signifikativa alias, som framledes används i 
sammanhang acossierad till sällskapets verksamhet. 

Föreningen har, sedan sitt bildande, haft fyra officiella möten, varav ett varit en enligt stadgarna 
beslutad ”slattarnas afton”. Uppslutningen har vid samtliga tillfällen varit mycket god och 
stämningen alltid på topp.

Bland de whiskysorter som provats är:
Teatcher´s
Glenmorangie 10 years
Caol Ila 12 years
Dewar´s 12 years old
Black Ribbon 10
The Balvenie 12 Doublewood
Ardbeg 10
An Cnoc 12 years
Highland Park 12
The Dundee
Old Pulteney
Custer´s  Black Label (God forbid)

 Dryckernas utseende, doft, smak och sammanfattade karaktär har alltid dryftats grundligt och 
samtliga deltagare har ivrigt bidragit till att berika omdömena om de inmundigade vätskorna. 
Noggranna noteringar har förts och sederrmera sammanställts av ansvarig provningsledare. Inför 
denna verksamhetsberättelse har merparten av församlingen provat 12 sorter, vars bedömningar 
redovisas i separata sammanställningar, som förvaras i styrelsens pärm samt finns tillgängliga på 
föreningens hemsida. (Av dessa har två sorter varit improviserade.) Vi kan därmed fastslå att vi är på 
god väg till målet att ”prova all världens sorters whisky”.

Föreningen har antagit en 10-gradig skala för bedömningen av de utvalda dryckerna, framtagen av 
Lill-pojken.



Den Whisky som hittills fått högsta medelvärdet vid en provning är ”Glenmorangie 10 years” på 7,45, 
tätt följd av ”The Balvenie 12 Doubblewood”, på 6,31.

Under verksamhetsperioden har sällskapet inhandlat 45 whiskyprovarglas, som framledes ska förses 
med föreningens emblem, vilket är under framtagande av Molodavichka och Yoda. Yoda har också 
upprättat en förträfflig hemsida för föreningen, där dokumentation och allmän information finns att 
tillgå och där fotodokumentationen utgör en betydelsefull del.

Vid varje möte har kvällens provningsledare visat föredömligt prov på rekognosering kring de utvalda 
dryckerna, deras historik och speciella betydelse i vår Whiskyvärld. Därutöver har också värden bjudit 
på förträfflig förplägnad. 
Som särskilt speciell förplägnad kan under det gångna året nämnas den nytillträdda medlemmen, 
Chokladpralinens, egenhändigt tillverkade luxuösa whiskypraliner, innehållande Pulteney.

Styrelse har under perioden bestått av ordförande Sangan, vice ordförande Yoda, sekreterare Slipsen 
kassören Morsan samt researchern Skäggdoppingen.

Styrelsen betecknar den gångna verksamhetsperioden som en ypperlig upptakt till ett livaktigt 
whiskysällskap med stor potential, höga ambitioner och fördjupade kunskaper och utvecklade 
färdigheter i Whiskyns värld. Vi ser med tillförsikt, nyfikenhet och entusiasm fram emot nya euforiska 
och exekverande upplevelser i sällskapets hägn.
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