
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 3 Mars 2016 
 
Hej, 
 
Dagarna blir längre och solen skiner och denna vecka får vi också fira påsk som i 
många fall betyder god mat och goda vin. Ta också tillfället i akt och njut av 
eventuella extra lediga dagar tillsammans med nära och kära.  
 
Februarimötet hölls i början av mars och då hade vi under ledning av Hasse H 
möjligheten att smaka på olika typer av portvin och det var en riktigt lyckad provning 
med stort deltagarantal och därför vill jag tacka både Hasse och alla som deltog. Jag 
hoppas att vi kan fortsätta i samma tecken under hela året.  
 
Plats för vårens provningar kommer att vara Hedåsen med undantag för nästa träff 
som hålls på Ljusbacka. Vad beträffar hösten är det ännu öppet, men det borde bli 
klart senare under våren.  
 
Vårens program 
 
Torsdag 7.4 (OBS ändrat datum) Årsmöte + Årets vin under ledning av Jan 
Lindholm, plats: Ljusbacka i Kyrkoby 
Torsdag 28.4 Loire under ledning av Kim Knape, plats; Hedåsen 
Torsdag 26.5 Säsongavslutning, plats: Hedåsen 
 
 
Viktiga datum 
 
2.4.2016: Munskänkarnas regiontävling. I år kommer vi att ställa upp med tre lag och 
det är första gången i klubbens historia och det här är mycket bra för nu har vi 
möjlighet att ta hem alla medaljerna. Alla tävlande lag önskas lycka till och från 
styrelsens sida hoppas vi att vi kan fira segern under nästa provning.   
 
Årets vin 
 
Årets vin har valts och i år gick segern till Castillo de Molina Reserva Sauvignon 
Blanc. Vinet kommer från Chile och segrade överlägset i klassen för nya världens vin 
under 11 euro och blev därmed valt till årets vin. Det här och andra vinnare kommer 
vi att få smaka på under vår nästa provning. Så om ni inte annars har möjlighet att 
smaka på vinnarvinet så lönar det sig att komma till provningen.  
 
Alla resultat från tävlingen finns på sidan: http://www.vuodenviinit.fi/tulokset/tulokset-
2016/ 
 

http://www.vuodenviinit.fi/tulokset/tulokset


 
 
Kommande evenemang (påminnelse från senaste medlemsbrev) 
 
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 


