
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 1, Februari 2014 
 
Hej, 
 
Vid det här skedet har vinåret kommit igång redan på allvar. Vi har fått njuta av 
vackert vinterväder de senaste veckorna. Den första provningen under ledning av 
Hasse Nordfors har också hållits.  
 
Styrelsen 
 
Föreningens styrelse hade konstituerande möte och under mötet fastslogs styrelsens 
arbetsuppgifter för år 2014:  
 
Ordförande: Hans Holmgren 
Viceordförande: Jan Lindholm 
Kassör: Christian Lundström 
Sekreterare: Benita Boström 
Nätansvarig: Mikael Forsström                              
Styrelsemedlem: Kristina Lyytikäinen 
 
Medlemsavgiften 
 
Medlemsavgiften för år 2014 följande:  
 
52 euro för singel medlem 
65 euro för par 
27 euro inskrivningsavgift 
 
Kom ihåg att betala årets medlemsavgift så snart som möjligt. Betalningen sker på 
klubbens konto: FI04 5561 0420 0239 88 
 
 
Nästa provning 
 
Pinot Noir från hela världen, torsdagen 27.2.2014 kl. 19.00, Andelsbankens 
klubblokal 
 
Presentationen samt provningen leds av Jan Lindholm.  
 
De stora vinen från Bourgogne görs av Pinot Noir. I dag odlas druvan också på 
många andra ställen i världen och för oss finländare är det kanske främst Nya 
Zealand som gjort sig känt för att göra högklassiga Pinot Noir vin.  
 



Det här är druvan som anses vara en av de bästa i världen, men samtidigt är den 
mycket svår att odla. Den drabbas lätt av många virussjukdomar och klimatet och 
jordmånen har också en stor inverkan på hur bra ett vin gjort på Pinot Noir kommer 
att bli. Jordmånens inverkan gör också att vin gjorda på Pinot Noir är mycket olika 
beroende på var de odlats.  
 
Kvällens vin:  
 
Frankrike: Clos de Thorey Nuits-Saint-Georges Premier Cru Monopole 2008, 46,60 € 
Österrike: Pittnauer Pinot Noir Fuchsenfeld 2010, 20,50 €  
Sydafrika: Cluver & Schaal Pinot Noir 2012, 12,90 € 
USA: Boedecker Cellars Oregon Pinot Noir 2011, 21,20 €  
Nya Zealand, Waipara Hills Central Otago Pinot Noir 2012, 13,27 € 
Joker 
 
Priset på tastingen är 25 € och kan betalas kontant på plats.  
 
Anmälning sker via Bokat.se och anmäl er senast 20.2.2014.  
 
Utbildning 
 
Munskänkarnas 2-betygsprov hålls lördagen 15.3.2014. Platsen meddelas senare. 
Eventuella anmälningar kan göras till Hasse Nordfors.  
 
Munskänkarnas vintävling 
 
Regionfinalen i Munskänkarnas vintävling hålls lördagen 22.3.2014. Platsen 
meddelas senare.  
 
I fjol deltog Sibbo Munskänkarna med ett lag och nu är målet att föreningen 
deltagarantalet åtminstone skall fördubblas. Det här är ett ypperligt tillfälle att testa 
sina egna kunskaper om vin och druvor. Tävlingen utförs i lag om två personer och 
varje förening för delta med hur många lag den vill.   
 
Anmälningar till ordförande Hasse Holmgren.  


