
                       
 

  SWF – Svenska Whiskyförbundet 

 

  Verksamhetsberättelse 2012-2013 
 
Styrelsen för Svenska Whiskyförbundet, SWF, avger förljande berättelse för verksamhetsåret 1 

juli 2012 – 30 juni 2013. 

  

Styrelsen för SWF har under verksamhetsåret bestått av ordförande Douglas Christianson, vice 

ordförande Peter Borg, kassör Pye Palm, sekreterare Gerty Andersson samt ledamöterna Bengt 

Carlson och Anders Norström. Styrelsen har haft ett konstituerande möte och 3 ordinarie möten. 

 
Under verksamhetsåret har antalet medlemmar ökat med 12 % till totalt 7 657 fördelat på 185 

klubbar. Motsvarande siffror för föregående verksamhetsår var 6 843 medlemmar och 165 

klubbar. 
 

I samband med SWFs årsmöte den 28 september genomfördes 2012 års Convention på Nacka 

Strand med 260 deltagare från 37 klubbar. På programmet stod 2 provningar och intervjuer, bl a 

med Folke Andersson och Frank McHardy från Springbank. Projektledare för Convention var 

Gerty Andersson och det genomfördes med stor hjälp av Stefan Langner, Es-Björn Karlsson, 

Robert Jörfalk och Mangalik Eriksson från Glömsta Whisky Club.  

 

Utmärkelsen ”Årets whiskykrog” gick 2012 till Bishops Arms i Malmö som under ledning av 

Marjana Kozul byggt upp ett välsorterat utbud av whisky med över 300 olika buteljeringar. 

Marjana är mycket engagerad i att dela med sig av sitt whiskykunnande.  

 

Årets stipendium från Gordon & MacPhail gick till Fredrik Larsson, grundare av whiskyklubben 

The Fox and Anchor Whisky Society i Karlskrona. Stipendiet delades ut av Michael Urquhart, 

Gordon & MacPhail och Thomas Kuuttanen från Symposion. 

 

Under verksamhetsåret har sex provningsturnéer med utländska provningsledare ordnats:  

Arran med Louisa Young oktober 2012  

Tomintoul/Mackillop’s Choice med Lorne Mackillop april 2013 BenRiach/Glen Dronach med 

Stewart Buchanan maj 2013 Kilchoman med Anthony Wills maj 2013  

The Nectar, där turnen genomfördes med Magnus Fagerström då Mario Groteklaes tyvärr fick 

ställa in pga sjukdom, också maj 2013  

Cadenhead med Mark Watt månadsskiftet maj-juni 2013.  

 



Totalt har 1267 medlemmar i 22 klubbar deltagit i dessa provningar. Provningsverksamheten leds 

av Anders Norström tillsammans med Robert Jörfalk från Glömsta Whisky Club. 

 

Två buteljeringar har under året erbjudits till medlemmarna:  

nr 16 Glenfarclas Vintage 2000, 46%, 2 231 flaskor  

nr 17 Springbank 2000, cask strength, 782 flaskor.  

 

Bengt Carlson leder buteljeringsgruppen och har haft ovärderlig hjälp av Bernt Sjödin, The 

Single Malt Academy of Dalecarlia, och Hans Sundqvist, Avesta Whiskysällskap. 

 

Arbetet med utbildnng av utbildningsledare i SWFs regi har fortsatt med ett utbildningstillfälle på 

Hven i oktober 2012. Ett antal klubbar har dessutom genomfört lokala klubbutbildningar där 

SWF bidragit med examineringsfrågor, diplom och utbildningspins. Utveckling av nästa steg med 

provningsledarutbildning har påbörjats för genomförande kommande verksamhetsår. Arbetet med 

utbildnng har främst genomförts av Peter Borg och Sverket Ehn. 

 

Inledande försök med distansprovning via internet har gjorts av SWFs kassör Pye Palm med hjälp 

av vår hängivne webmaster Sverker Ehn. 

  

Fyra kvartalsbrev har skickats ut från SWFs ordförande till klubbarnas kontaktpersoner. 

 

Ordförande Douglas Christianson deltog som representant för SWF vid Beathas Vänners 20-års-

jubileum hösten 2012. 

 

Under verksamhetsåret har också ett samarbete med tidningen Whisky & Bourbon etablerats. 

Detta innebär dels att medlemmarna kan teckna prenumeration till ett reducerat pris och dels att 

SWF har en egen sida i varje tidning från och med nummer 12. Vi har hittills använt vår sida till 

att presentera de olika delarna av verksamheten lite närmare. 

 

Styrelsen riktar slutligen ett stort tack till alla medlemmar för visat engagemang i SWFs 

verksamhet. 
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