
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 2 Februari 2016 
 
Hej, 
 
Vinåret är i full gång och vi började med sektionstävlingen. Vinen var svåra, men det 
var glädjande att se att många grupper klarade sig bra och med tanke på det så 
hoppas jag att det är åtminstone två lag som ställer upp i regionfinalen 2.4.  
 
Vårens program har fastslagits och februarimötet flyttas fram till början av mars på 
grund av sportlovet. Inbjudan till träffen kommer att skickas ut så snart som möjligt 
och jag hoppas att så många som möjligt anmäler sig. Temat för mötet är Portvin och 
tastingen dras av Hasse Holmgren. Platsen är denna gång Hedåsen i Gumbostrand.  
 
Styrelsen 
 
Föreningens styrelse hade konstituerande möte och under mötet fastslogs styrelsens 
arbetsuppgifter för år 2016:  
 
Ordförande: Jan Lindholm 
Viceordförande: Hans Holmgren 
Kassör: Christian Lundström 
Sekreterare: Mikael Forsström 
Nätansvarig: Kim Knape                              
Styrelsemedlem: Kristina Lyytikäinen 
 
 
Vårens program 
 
Torsdag 3.3 Portvinsprovning under ledning av Hasse Holmgren. OBS: plats 
Hedåsen i Gumbostrand 
Torsdag 31.3 Årsmöte + Årets vin under ledning av Jan Lindholm, plats öppen 
Torsdag 28.4 Loire under ledning av Kim Knape, plats öppen 
Torsdag 26.5 Säsongavslutning, plats öppen 
 
 
Viktiga datum 
 
19.3.2016 2-betygsprov (teori och praktik). Eventuella anmälningar kan göras till 
Hasse Nordfors senast 25.2.2016. De som är berättigade att delta har fått detaljerad 
information i separat e-post. Om det inte kommit fram ta vänligen kontakt med 
undertecknad.  
2.4.2016: Munskänkarnas regiontävling. Varje förening får delta med flera lag och i år 
borde Sibbo nog ställa upp med minst två lag. De fem bästa lagen (Sverige och 



Svenska Munskänkarna i Finland) får delta i riksfinalen i Stockholm som hålls den 
7.5.2016 och det bästa laget får åka till VM i blindprovning som hålls i Bourgogne i 
oktober 2016.  
 
 
Kommande evenemang (påminnelse från senaste medlemsbrev) 
 
ViiniExpo 2016 
 
Vinmässan ViiniExpo ordnas 17-19.3 i Helsingfors mässcentrum.  
Mässans öppethållningstider är följande:  
 
Torsdag  17.3.2016   kl 12.00 – 18.00 (för yrkesmän)   
Fredag  18.3 2016   kl 12.00 – 15.00 (för yrkesmän)   
      kl 15.00 – 20.00 (också för allmänheten)   
Lördag  19.3.2016   kl 11.00 – 18.00 (också för allmänheten) 
 
På ViiniExpo finns det också provningar som man får delta i gratis.  
 
Jag har beställt biljetter till alla medlemmar och delar förhoppningsvis ut dem under 
nästa möte. De kostar ingenting i det här skedet, men för den som vill kommer man 
sedan in på mässan då den inte är öppen för allmänheten till ett pris av 30 euro. Då 
behövs inga tastingkuponger utan man har möjlighet att prova på alla vin som finns 
tillgångliga.  
 
 
Riesling & Co 
Platsen är gamla studenthuset och tidpunkten 4.4.2016  klockan 17-19. Information 
om evenemanget har skickats ut till alla medlemmar. I fall någon inte fått det ta 
kontakt med undertecknad. Till priset av 20 euro får man smaka på tyska vin.  
 
Grand Champagne Helsinki 
Platsen är som tidigare gamla studenthuset och tidpunkten 21-23.4.2016. Ha en titt 
på deras hemsida för mera information eller via Facebook. Här finns också många 
intressanta provningar man kan delta i.  
 
Med vinhälsningar,  
Jan 


