
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 1 Januari 2016 
 
Hej, 
 
Ett nytt vinår har kommit i gång och det har också medfört riktigt kyligt väder. Kanske 
är det dags att tända eld spisen och hälla upp ett värmande glas rött eller varför inte 
ett glas gott portvin.  
 
År 2015 hade vi riktigt mångsidigt program. Vi hade provningar med kända områden 
som Alsace, Chablis och Bordeaux. Men vi hade också provning där vi fick bekanta 
oss med vin från Belgien och Grekland som är mera udda vinland. Vi hade också 
temaprovning där vi provade på vin gjorda av Cabernet Sauvignon och en annan 
provning där vi provade på vin från Nya världen som var gjorda av litet mera udda 
druvor. Överlag var det ett riktigt lyckat år och vi ser redan fram emot det kommande 
året.  
 
I fjol startade vi också Champagnekursen som ordnas tillsammans med Vanda 
Munskänkarna och en 2-betygskurs pågår också tillsammans med Borgå och Lovisa. 
Båda kurserna fortsätter ännu i början av det här året.  
 
Nu är kanske druvkursen nästa mål för många och därför ombeds alla som är 
intresserade av den att meddela till undertecknad så snart som möjligt.  
 
Styrelsen kommer att starta året med ett konstituerande möte den 15 januari och då 
kommer årets program att planeras. Om det finns önskemål är det bara att kontakta 
undertecknad eller någon annan i styrelsen.  
 
 
Vårens program 
 
Fredag 15.1 extra provning på Eloisa i Borgå 
Torsdag 28.1 på Ljusbacka i Kyrkoby. Temat är lekfull vintävling och provningen 
dras av Hasse Nordfors   
 
Vårens övriga datum är 25.2, 31.3, 28.4 och 26.5. Programmet är ännu öppet, men 
det lönar sig att pricka in datumen i kalendern redan nu.  
 
 
Viktiga datum 
 
22.1.2016 Vinets dag ordnas för tredje gången. Klubben ordnar inget program, men 
dagen infaller på en fredag i år så det är ett bra tillfälle att njuta av god mat och ett 
gott vin.  



19.3.2016 2-betygsprov (teori och praktik). Platsen meddelas senare. Eventuella 
anmälningar kan göras till Hasse Nordfors.  
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.  
 
 
Aktuellt 
 
Det är igen dags att betala medlemsavgiften enligt följande: 
 
56 euro för singel medlem 
73 euro för par 
 
Betalningen sker på klubbens konto: FI04 5561 0420 0239 88 
 
Kommande evenemang 
 
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. Mera information 
följer i nästa månadsbrev och det lönar sig också att hålla ett öga på Viinilehtis 
hemsidor.  
 
 
Riesling & Co 
Möjlighet att smaka på tyska vin. Platsen är gamla studenthuset och tidpunkten 
4.4.2016 
 
Grand Champagne Helsinki 
Evenemanget som ordnades första gången 2015 blev mycket populärt och får en 
uppföljare nästa år. Platsen är som tidigare gamla studenthuset och tidpunkten 21-
23.4.2016. Ha en titt på deras hemsida för mera information eller via FB.  
 
Med vinhälsningar,  
Jan 


