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för SWF styrelse, Peter Borg - Ordförande
En kort information inför sommaren!

Förbundet representerar idag 206 klubbar med 9414 enskilda medlemmar
Nya klubbar är East Whisky Club i Östhammar och Ivetofta Whisky Sällskap från Bromölla

Hello Whisky Lovers
Vi är fortfarande starkt påverkade av Corona Pandemin och vi är utlämnade till cyberrymden.
När jag skrev förra ”brevet” var jag väldigt optimistisk, i sommar reder det ut sig trodde jag.
I nuläget vet jag bättre, allt är osäkert, vi har svårt att veta när saker och ting ordnar upp sig.
Det gäller Skottlandsresor, mässor, provningar.
Det mest aktuella frågan är … kan vi åka på ut med Birka på Convention ?
Det har varit mycket funderande och myndigheternas besked är vaga. I dagsläget kan vi inte säkerställa att
Convention går att genomföra i september, planeringshorisonten är för kort. Det är mycket som måste stämma,
inte bara för SWF, men också för Birka och deras organisation. Vi har därför tillsammans med Birka tagit beslutet
att gå på reservdatumet i november. Alltså… stryk 4 september i kalendern och boka 13 november istället.

SWF Buteljering
Den senaste buteljeringen från Arran har nu lossnat och landar på systembolaget troligen i mitten av juli.
Som alla insett var det en stor kvotering då antal flaskor var relativt få.
Vi beklagar åter att vi var tvungna i rättvisans tecken att dra en strikt linje för sista beställningsdatum vilket
drabbade några eftersläntrare.

Convention
Det står nu klart att Convention kommer att genomföras med avgång 13 november på Birka.
Det får följande konsekvenser
Ni som HAR preliminärt bokat er för avgång i september står med förtur kvar med sin anmälan.
Fram till 1 augusti kan ändra er inbokning genom att följa bokningslänken nedan.
OM ni har en preliminär bokning, se listan nedan, så kommer ni inom några dagar att få aktuellt underlag i mail
så ni ser exakt vad ni bokat, vill ni helt stryka era bokningar så kan ni med fördel kontakta mig enl. nedan.
Skall ni lägga till hytter (personer) så gör ni det på länken nedan före 1 aug.
Skall ni ändra i en bokning lägger ni en ny bokning som ersätter den tidigare före 1 aug.
Ni som idag INTE har lagt någon preliminär bokning alls gör det på bifogad länk före 1 augusti, nedan.
Har ni problem så mailar ni ordf@svenskawhisky.se
Efter 1 augusti kommer vi att lägga över beställningarna som skarpa bokningar i BIRKAS ordinarie system
Vi meddelar då också eventuell överbokning och hur vi hanterar det, vi har ett maxantal på ca 260 st.
Alla bokningar behandlas enligt först till kvarn, vi ser inte exakt bokningsläge antalsmässigt förrän efter 1 aug.
Sätt ett kryss i almanackan för avfärd fredag em 13 november och hemkomst lördag em 14 november!
LÄNK TILL PRELIMINÄR BOKNING CONVENTION 2020
https://forms.gle/2rrjgfxKXaWUrujH8
Följande klubbar har bokat sig redan

Vi kastar loss fredag 13 nov på eftermiddagen och återvänder på lördag den 14 nov.

Årsmöte
1 september 19;30 på Zoom
Årsmötet kommer att hållas som ett ”nät-möte på webben”
Verktyget Zoom kräver inte att ni har något särskilt verktyg som kostar pengar
Ni kan förbereda er med att ladda ner gratisversionen på såväl dator som telefon
Det finns röstningsfunktion i Zoom, men vi behöver ha en föranmälan om klubbarnas deltagande.
Vi återkommer med en separat Kallelse till årsmötet som klargör ytterligareförutsättnngarna

Stipendiater

På Conventionkryssningen utses varje år en stipendiat som de senaste åren fått en veckas betald utbildning på
Springbank. Naturligtvis är det en kostsam insats som vi inte skulle klara av utan sponsring från Symposion som
har sista ordet med i laget då vi utser stipendiat.
Förra årets stipendiat var Robbe Jörfalk, vem står på tur? Skicka nominering till ordf@svenskawhisky.se
Ni kan nominera er själva eller någon annan, det måste alltså inte vara klubben som skickar in nomineringen.
Personen får inte vara en i huvudsak ”kommersiell person” utan skall vara en ideell kraft som är medlem i någon
SWF-klubb där han/hon gjort stort avtryck i klubben eller i förbundet. Skriv en liten berättelse kort och gott.
SWF-styrelse lämnar utvalda seriösa nomineringar vidare till Symposion som slutligt utser årets stipendiat.
Vi vill ha era förslag/ nomineringar före 1 september
Den som nominerat den person som får stipendiet hedras med en flaska Tomnitoul SWF buteljering

Årets Whiskykrog

Omröstningen pågår för fullt och pågår till 20 augusti.
Planen blir nu att vi gratulerar vinnande krog på Convention till havs den 13 november.
Dessutom kommer vi att gästa vinnande krog och lämna över diplomet där.
Utvecklingen sedan föregående rapportering är att Bredaryd nu ger sig in i matchen och har ökat i röster
Röstningsstatus just:
Bishop Arms GAT Malmö, Ardbeg Embassy och Bredaryd är utan inbördes ordning de tre som leder omröstningen

Följande slåss om titeln

Akkurat Stockholm
Alberts Kök i Trollhättan
Ardbeg Embassy Stockholm
Bishop Arms GAT Malmö
Bishop Arms Uppsala
Bredaryds Värdshus
Brygghuset Fiskebäckskil
Eskilstuna Öl och Whiskykultur
Hotell Skansen Öland
Mälarkrogen i Västerås
Spirit of Hven Backafallsbyn
Stora Hotellet Nyköping

Alla Whiskyintresserade kan rösta
MEN
Bara en röst per person
LÄNK TILL RÖSTNINGEN

SWF_Whiskykrog_2020
Omröstning sker mellan 15 mars och 20 aug
Länk skickas ut när startskottet går
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