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Föreningen har sedan sitt bildande hållit sammanlagt sju officiella provningar, varav tre under 
det gångna året. Dessa har haft en god geografisk spridning och karaktär, med förläggning 
såväl utsocknes å Åbacka Café, som i det vidunderliga innanhavet Åsunden och i 
Slätmonalperna. Naturupplevelserna har dock haft en i vissa aspekter negativ inverkan på 
protokollförande medlemmar. Uppslutningen har varit ypperligt god och stämningen alltid 
uppsluppen med livliga diskussioner, vilket också varit till gagn för föreningens ekonomi. 
Vissa medlemmar har dock haft invändningar då tävlingsliknande aktiviteter företagits och 
framfört påpekanden om fusk. Detta tillbakavisas dock å det bestämdaste av arrangörer 
liksom vinnare. Förplägnaden har alltid varit oklanderligt smaklig för den glupska 
medlemsskaran, som gärna tar tabberas.

Medlemsantalet har uppgått till 15 medlemmar. Efter ingående överläggningar i samband 
med ”Slattarnas afton” kunde vi glädjande även lägga Ölen till övriga alias.
Föreningens ekonomi är enligt vår eminenta kassör Morsan ( vem annars?) i god balans, enär 
utgifterna ännu inte överstigit inkomsterna.

Bland de whiskysorter som provats, analyserats och förkovrat våra själar, hjärnor och hjärtan är:

Oban 14 yo

Yamazaki 12 yo

The Glenlivet 12 yo

The Glenlivet 16 yo Nadurra

The Glenlivet 21 yo Archive

Mackmyra 04 special

BenRiach Maderia Finish 15 yo

Highland Park – Hjärta

Föreningens medlemmar har under året visat prov på en häpnadsväckande utveckling av sina 
färdigheter och kunskaper att analyser och verbalisera destillatens uppenbarelser så väl ur 
visuellt perspektiv som beträffande doft och smak samt inte minst i njutningens konst. Årets 
provningar har haft en njutningsfull och förkovrande bredd. Det har bjudits smakprov av de 
japanska liksom svenska whiskymakarnas förmåga att efterlikna de ursprungligen 
anglosaxiska dropparna. Föreningens medlemmar har också åtnjutit ynnesten att övervara 
en vertikalprovning av Glenlivet, med en såväl smakfull som pedagogisk skärpa i 
whiskyframställningens ädla konst. I samband med ”Slattarnas afton” förärade oss också 
Yoda några dyrbara droppar av den få förunnade Highland Park ”Hjärta”.



De samlade omdömena har sammanställts och förvaras i föreningens pärm och har också 
publicerats på föreningens hemsida. Som exempel kan nämnas att Oban 14 yo nådde en 
medelpoäng om 7, 6 medan Yamazaki 12 yo endast skrapade ihop 4,7 poäng. Den som dock i 
dagsläget leder ligan bedöms av medlemmarna ha en bärnstensfärg med toner av brons och 
koppar och uppenbarar en mild och nyanserad doft av sherry, blommor och fat samt fyller 
gommen med lena och oljiga aromer av sälta, knäck, nougat och fat. Detta är Glenlivet 21 yo 
Archive med ett medel på 8,8.

Under verksamhetsåret har Yoda och Molodawitchka framställt en unik logotyp för VWS som 
bl.a. ska pryda föreningens glas; ett för varje medlem. Föreningen inväntar offertförslag från 
Allvetaren och Sangan. Hemsidan har fått ett rikt tillskott till sin bildskatt och också utökats 
med ett forum för medlemmarna. Lillpojkens bedömningsskala finns nu att använda i såväl 
digitalt som konventionellt format och för eventuella tvetydigheter kring hur den ska 
användas hänvisas till Lillpojken, som har tolkningsföreträde.

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

Styrelsen kan konstatera att föreningens verksamhet haft en positiv inverkan på medlemmarnas 
personliga utveckling och konsumtion, vilket lockat till spontansamtal och diskussioner av ny karaktär 
i det dagliga värvet. Vi ser en stor potential för en exceptionell måluppfyllelse som borgar för ännu ett 
amusant och utvecklande år.
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