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Årets Whiskykrog - 2015  
 

Huvudkriterier:  
Utbud av whisky i numerär och kvalité  
Engagemang och kunskap bakom bardisken  
Presentation och whiskyatmosfär i lokalen 
Klubb och provningsverksamhet är ett plus  
 
SWF har sedan 2005 årligen utsett en whisky krog, som håller hög standard och som landets 
whiskyentusiaster vill premiera, en ny krog varje år.  
 
Tidigare har klubbarna nominerat krogarna och styrelsen har utvärderat en värdig vinnare.  
 
Från 2014 fick landets whiskyentusiaster via internet avgöra segern bland de nominerats.  
 
I år utvidgar vi möjligheten att nominera krogar att omfatta även de som tidigare fått 
utmärkelsen, dock skall det varje år finnas minst en ny krog bland de fem slutnominerade 
krogarna som det skall röstas om via internet.  
Orsaken är den att det finns ett ändligt antal whiskykrogar i ”lilla Sverige”, utfallet blir helt 
enkelt förutsägbart ju längre tiden går och kvalitén riskerar att försämras i startfältet. 
 
SWF vill kort och gott premiera den krog som i dagsläget har den största uppskattningen 
bland Sveriges whiskyentusiaster.  
 

Nomineringen skall innehålla:  
 Krogens namn och adress (ort) 

 Motivering  

 Anmälarens namn och SWF-klubb  

 Gärna en kontaktperson på krogen   
 

Även de medlemmar som nominerat det såsmåningom vinnande förslaget får ett 
omnämnande, och en flaska lottas ut bland dessa som tack för engagemanget.   
 
 

Tidplan  

 
Senast 1 juni nominerar medlemmarna sina förslag till kandidater 
 
15 juni meddelar styrelsen 5 finalister efter  utvärdering och tyngd i nomineringarna 
 
16 juni till  16 sept  röstar alla whiskyentusiaster via en web-länk (kommer senare) 
 
25 september offentliggörs vinnaren och Diplom delas ut på Convention i Nacka. 
 
PS: Avsikten är att W&B skriver om nomineringen och röstning i sitt nummer  den 19 maj och 
förhoppningsvis även den fortsatta utvecklingen med en presentation av vinnaren i oktober. 



 

 
Tidigare vinnare av  ”Årets Whisky krog”:  
 
2005: Skansen, Öland  
2006: Bredaryds Wärdshus, Småland  
2007: Friiberghs Herrgård, Uppland  
2008: The Bishop Arms, Örebro  
2009: Akkurat, Stockholm  
2010: Dalwhinnie, Östersund  
2011: Saddle & Sabre, Stockholm  
2012: Bishop Arms, Gustav Adolfs torg, Malmö  
2013: Brygghuset Fiskebäckskil 
2014 The Fox & Anchor, Karlskrona 
 
 

 
Tidigare heta kandidater som ännu inte diplomerats  
 
Spirit of Hven Backafallsbyn 
Mjölby Stadshotell 
Ardbeg Amabassady, Stockhom 
Gustav Grill & Bar, Sälen 
Churchill Arms, Stockholm  

 
 
 

Nomineringen skickas senast 2015-06-01  till:  
 
vordf@svenskawhisky.se 
 
 
 
Peter Borg  
SWF ansvarig för Årets Whisky-krog 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Hven_Backafallsbyn
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