
Inbjudan till Kilchomanprovning 
 

Träden susar oförtrutet gröna och solen värmer fortfarande när den väl behagar titta fram, men trots detta  

är vi av planeringstekniska skäl redan framme vid höstens andra provning. 

För 10år sedan besökte sällskapet den skotska ön Islay och bland annat det helt nya, då ej ens startade,  

gårdsdestilleriet  Kilchoman Distillery inrymt på Rockside farm beläget på öns västra kust ett par kilometer  

från Port Charlotte. 

Sedan vårt besök har det hunnit hända en hel del så programkommittén anser det var hög tid att vi uppdaterar oss  

i ämnet Kilchoman och smakar oss igenom ett axplock av deras alster så här långt. 

Vår vän från Clydesdale Thomas Sundblom kommer än en gång att gästa oss på Igelsta Gård och då kommer han  

att ha sönerna i destilleriets ägarfamilj, Peter & George Wills med sig. 

Vi kommer att få ta del av deras erfarenheter av att starta ett helt nytt whiskymärke, bakgrunden och  

det som passerat de gångna 10 åren så väl som tankar och ambitioner inför framtiden, känner vi skottarna rätt fyras  

det säkert av en och annan skröna eller rövarhistoria också. 

Turnén bröderna Wills gör här i Sverige är mycket eftertraktad av klubbarna så vi har med regelbundna påstötningar  

från oss i programgruppen och en gnutta tur lyckats få dem att avsätta dyr tid hos oss, Thomas har dessutom  

lovat handplocka rara buteljer till våra provglas, till och med en eller annan flaska som inte ens finns… fast bara lite,  

ja… vänner i och av Telge Whiskysällskap, som ni förstår blir denna oktoberprovning något alldeles extra därför är  

det av största vikt att ni anmäler intresse till Jussi redan nu för att säkra era platser för det kommer att bli trångt  

och vi har bara 32 platser. ”Först till kvarn … osv.”   gäller. 

Välkomna till Igelsta Gård på söndag den 11 oktober. 

Kostnad för provningen 450:- per person. Då ingår sex utvalda whiskies 

från Kilchoman, vara fem finns inte att köpa i Sverige, samkväm med 

matbit, kaffe och kaka efteråt. Betalas i förskott till pg nr: 3907323-4. 

Anmäl dig till Jussi på e-post: mail@juhanihakkarainen.se eller 

tel: 073-9857366. 

Anmälan är som vanligt bindande! 


