Koll på Whiskyklubben: Telge Whisky Sällskap – ambassadör för whisky i Södertälje
”När grundades ni och vad låg bakom det? – Vi grundades 2002 av Ingemar Giös och Jussi
Hakkarainen. Från början var vi bara 15 medlemmar. Vi upplevde ett stort intresse bland många som vi
kände. Vart håller ni hus? – Alla möten och provningar hålls på Hotell Torpa Pensionat i Södertälje.
Hur många provningar har ni per år och finns det någon specifik inriktning på provningarna? –
Vi har 6-8 provningar per år, både externa provningsledare och våra egna. Utöver whisky skall vi också
prova andra ädla drycker och vi har under årens lopp hunnit med champagne, rom, akvavit, tequila,
starkviner, glögg med mera. Vi har också kombinerad mat och whisky, till exempel japansk whisky och
mat, rom och choklad, whisky och choklad, whisky och ost med mera. Förra året firade vi 10-års jubileum
med skotsk högtidsmiddag och varje januari firar vi Burns Supper enligt traditionen. Vi har också varit i
Skottland två gånger, på Mackmyra två gånger, på Hven en gång. Och nu i maj planeras ytterligare en
utflykt. Målsättning är en utflykt per år. Vi har också deltagit i SWF Convention varje år. Efter varje
provning så har en samkväm med lite att äta och möjlighet att prova nya sorter. Vi har också provat egen
”wood finishing” med små whiskyfat som vi har köpt. Dessutom har vi haft 1-betygs kurs i whiskykunskap
med prov och diplom. Vad är det bästa med att ha en egen whiskyklubb? – Att kunna träffa
likasinnade under gemytliga former och att man alltid lär sig nya saker. Vi har också mycket trevliga
styrelsemöten med god mat och dryck. Har ni någon målsättning storleksmässigt i klubben? Är
alla som vill välkomna att gå med i er klubb? – Vi upplever att vi inte ha uppnått någon maxgräns
utan nya medlemmar är välkomna. Enda kravet är att man har fyllt 18 år. Har ni några tips och råd till
de som går i tankarna på att starta en egen klubb? – Att göra det i kontrollerade former, samla alla
som man känner som är intresserade av whisky. Det finns fler än man tror. Skapa kontakter med
leverantörer och andra för att skapa ett underlag för provningarna. Gå med i SWF absolut. Vi erbjuder
också eget presentkort på medlemskap. Bästa whiskyminnet med den egna klubben? – När vi var på
Islay och fick provsmaka 30-årig Ardbeg direkt från fatet i warehouse. Det var självaste destillery
manager som guidade oss och han var generös så att alla fick en rejäl dram. Ett annat roligt minne var
när vi hade provning av indiska maltwhiskies från Amrut med en indisk provningsledare. Han var mycket
trevlig person och pratade nästan två timmar. Tyvärr förstod vi inte ens hälften vad han sade men trevligt
hade vi. Vilken är din personliga favoritwhisky just nu? – Jag är allmän ”ätare” vad gäller whisky
men en favorit är GlenGarioch 12 år som jag har lite kvar och faktiskt japansk Hibiki 17 år som jag tycker
är riktig trevlig. Senaste trevliga bekantskapen var SWF´s senaste buteljering, Glenfarclas Vintage 2000.
Något allmänt som är av intresse att berätta? – Telge Whisky Sällskap har blivit lite av en
ambassadör för whisky i Södertälje. Förutom egna provningar så har vi hållit provningar för Rotary, Odd
Fellow orden och Brifostorden och även för några konferenser. Vår egen lokaltidning ”Länstidning” hade
en stor artikel på två sidor om oss efter vi hade startat sällskapet. Namn på klubben: Telge Whisky
Sällskap Antalet medlemmar: 90 medlemmar Hemsida: www.telge-whisky-sallskap.se Inträdesavgiften
är kr 500 kr och årliga medlemsavgiften (2012) är kr 300 kr.”

