
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 1 Februari 2018 
 
Hej, 
 
Trevlig vändag till er alla! 
 
Vinåret har redan kommit i gång med vår första provning i januari. Där hade vi 
möjlighet att smaka på de typiska druvorna samt hitta egenskaper för att lättare 
känna igen dem. Provningen uppskattades av deltagarna och det är alltid bra att 
ibland gå tillbaka och reflektera hur vin borde vara, speciellt med tanke på att det 
finns så stort utbud också med sådana viner där det inte alltid är så lätt att hitta 
typiska egenskaper.  
 
 
Vårens program 
 
1.3 Ekens inverkan på vinet under ledning av Mikael Forsström 
22.3 Årsmöte samt Rosévin under ledning av Hans Holmgren 
12.4 Frankrike under ledning av Thibault De Lartigue (tillsammans med Nordsjö på 
Hedåsen) 
25.5 15-årsjubileum, plats öppen 
 
Alla provningar hålls Hedåsen och tidpunkt 19.00 förutom 15-årsjubiléet.  
 
Viktiga datum 
 
17.3.2017: 2-betygsprov (teori och praktik), plats öppen 
24.3.2017: Regiontävling i Grankulla med start klockan 11.30. Anmälningar tas emot 
och hoppas att Sibbo ställer upp med flera lag i år.  
 
 
Utbildning 
 
Meddela mig om det finns intresse att delta i kurser så kan jag försöka koordinera 
med andra föreningar.  
 
Under styrelsemötet senaste vecka diskuterades också att vi kunde ordna kortare 
kurser som kan ta 1-3 kvällar. Om det finns intresse kan vi gå vidare med planerna 
och därför vore jag tacksam om ni meddelar mig så snart som möjligt om ni är 
intresserade så kan vi gå vidare med planerna.  
 
 
 



Aktuellt 
 
Kom ihåg att betala medlemsavgiften för år 2018.  
 
Förtroendeposter 2018 
 
Under valmötet i höst är det dags att välja ny ordförande samt medlemmar till 
styrelsen för dem som är i tur att avgå. Jag kan redan i det här skedet meddela att 
jag inte längre står till förfogande eftersom vår familj högst antagligen kommer att 
flytta till Houston från och med sommaren.  
 
Med vinhälsningar,  
Jan 


