
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 4 september 2017 
 
Hej, 
 
Förra torsdagen hade vi vår första provning och då var temat Alsace under ledning 
av Mauri Sourander. Det var en riktigt lyckad och intressant provning och det gav en 
bra överblick över hurdana viner som kommer från Alsace. Här fanns många olika 
druvor med och olika typer av vin och i samband med omröstningen blev resultatet 
också jämnt. Kvällens vinnare var Leon Beyers Comtes d´Eguisheim Pinot Gris 2008 
som finns till salu på Alko till ett pris av 46.95 euro. På andra plats kom Wiebelsberg 
Vieilles Vignes Grand Cru Riesling 2000 som finns på Alko till ett pris av 42.89 euro.  
 
 
 
Höstens program 
 
Torsdag 5.10 klockan 19.00 på Hedåsen.  Österrike under ledning av dem som deltagit i 
resan och Jan Lindholm 
Torsdag 26.10 klockan 19.00 på Hedåsen.  Kroatien under ledning av styrelsen.  Samtidigt 
hålls föreningens valmöte. 
Torsdag 30.11 i Vanda: Vinprovning under ledning av Per Karlsson från BKWine (exakt tid 
och adress kommer senare). 
Torsdag 14.12 klockan 19.00 på Savijärvi gård.  Traditionsenlig julmiddag samt 
säsongavslutning.  
 
Intressanta evenemang 
 
Under hösten ordnas flera intressanta vinevenemang på gamla studenthuset i Helsingfors 
och passar här på att nämna några.  
 
20-21.9.2017: Mikä viini festivalen ordnas av Viinimaa. Mera information finns på sidan: 
https://viinimaa.fi/mikaviini 
 
 
27.9.2017: Old World Wines ordnas. Mera information finns på sidan: 
https://oldworldwines.fi/ 
 
2.10.2017: Vinfestival med temat Australien ordnas på gamla studenthuset 16.30-19.00. 
Mera information finns på sidan: https://www.wineaustralia.com/whats-
happening/events/finnish-annual-tasting-2017 
 
 
6-7.10.2017: Grand Vin Helsinki. Här är fokus på kvalitetsvin och det är samma team som 
ordnar det här som Grand Champagne Helsinki så på basen av det här kan jag varmt 
rekommendera. Mera information finns på sidan: http://grandvinhelsinki.fi/ 
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Anmälan till provningar 
 
Anmälan till våra provningar sker även i fortsättningen via bokat.se. Riktlinjerna för 
när man kan avboka anmälan till en provning har setts över och från och med nästa 
provning gäller följande:  
 

- Anmälan till provningen är bindande och om man inte anmäler om förhinder 
betalar man provningen.  

- Man får anmäla om förhinder senast den dag då informationen om vem som 
deltar kommer ut via bokat.se. Normalt kommer informationen ut cirka 1-1.5 
vecka innan provningen och på basen av det införskaffas vinen. Efter sista 
avbokningsdagen kan man inte längre avboka.  

- Om man trots det inte kan delta är man tvungen att betala oberoende av orsak 
till frånvaro, om man inte alternativt själv skaffar en ersättare (får vara en icke-
medlem) som kommer i ens eget ställe. 
 

Jag försöker också i fortsättningen skriva in dagen när man senast kan avboka då jag 
skickar ut inbjudan via bokat.se. 
 
 
Med vinhälsningar, 
Jan 


