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Förbundet representerar idag 207 klubbar med 9422 enskilda medlemmar 
Vi välkomnar ytterligare en klubb, Bygdeå Whiskygille från Västerbotten 

 
Convention 
Vår optimism har fått sig en rejäl törn, Våra alternativa lösningar för Convention är åter naggat i kanten då Birka 
tyvärr inte lyckats rida igenom Corona krisen. Birka tvingas lägga ner sin kryssningsverksamhet och vi måste hitta 
ett alternativ, dels i det korta perspektivet och dels i det långa perspektivet. Samtidigt vill vi utge vårt deltagande 
för Birkas personal som bistått oss så väl i tidigare kryssningar. En äkta kryssningsbåt lämnar sorgligt nog arenan.    
 
SWFs styrelse har beslutat att vidmakthålla momentum och arrangera en mindre ”Whisky Gala” i Stockholm 
samma datum som vi skulle avseglat med Birka d.v.s.  13 november. Tillställningen kommer att bli i form av en 
”Whisky Dinner” för 150 personer med övernattning på anrika Grand Hotel i Saltsjöbaden. Naturligtvis med 
hänsyn till regelmässiga säkerhetsaspekter för Corona. Vi kommer att prova whisky, kora stipendiater, bästa 
whiskykrog  och nya medlemmar i SWF Whisky Hall of Fame. 

Vi återkommer i början av augusti med detaljer och kostnader. Ni som tidigare bokat er för kryssning kommer att 
ha förtur till biljetter med den reservationen att vi enbart kommer att ha 150 stolar att erbjuda. 
Galabiljetterna säljes i paket med logi. Finns det platser över i ett senare skede så säljer vi enskilda 
middagsbiljetter. Projektgruppen som arrangerar är förutom undertecknad Susan Stenström som är 
eventansvarig och Robbe Jörfalk kommer att bjuda in några av våra vänner bland leverantörer, generalagenter 
och importörer för den sedvanliga whiskyprovningen som sker under middagen.  
 
Behåll 13-14 november i era kalendrar, incheckning tidigast 15:00 start aktiviteter ca 18:00. 
 
Planering för Convention 2021 kommer att starta redan efter sommaren. Kris föder ofta något nytt vilket skapar 
möjligheter om viljan och energin finns bland våra medlemmar. När i tiden skall vi förlägga Convention, var skall vi 
förlägga Convention, skall vi ha en en eller flera Convention, frågorna är många. Svaren finns hos er, våra 
medlemmar, vad vill ni? 
Debatten om varför fokus alltid varit på Stockholm har väckts till liv då och då och behöver kanske lite färsk 
energi. Bakgrunden starten av SWF och Convention skedde i anslutning till Nackas Öl & Whiskymässa där 
Stockholmsklubben WAS samlade en handfull aktiva klubbar.  
Förutsättningen för ett Convention är dels tillgången till leverantörsledet dels lämplig lokal avseende alkohol. 
 En avgörande faktor på toppen är att det krävs ideellt arbete från närstående klubbar.  
En större mässa eller taxfreebåtarna har så här långt varit våra alternativ. 
Samtidigt har det varit svårt att skapa engagemang i våra olika landsändar. För några år sedan strävade vår 
tidigare ordförande Douglas Christianson att starta klubb-konferenser i de olika regionerna men det visade sig 
svårt att engagera klubbarna. Vi uppskattar alla förslag och synpunkter,… hör av er med nya idéer! 

Ännu ett fantastiskt foto av Bernt Seipl 
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