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Calnerwhisky	  club	  
	  

Villkor	  
Du	  anmäler	  dig	  till	  Calnerwhisky	  club	  via	  e-‐post	  till	  tommy@calnerwhisky.se.	  Varje	  medlem	  
får	  ett	  unikt	  medlemsnummer	  som	  skall	  anges	  vid	  beställningar	  samt	  betalning	  av	  
provningar,	  andelar	  mm.	  Du	  får	  ett	  medlemsbevis	  med	  ditt	  medlemsnummer	  när	  du	  erlagt	  
din	  första	  medlemsavgift.	  
Som	  medlem	  i	  Calnerwhisky	  Club	  finns	  du	  med	  på	  en	  e-‐postlista	  unik	  för	  klubbens	  
medlemmar	  där	  erbjudanden	  mm	  information	  regelbundet	  sänds	  ut.	  
Alla	  varor	  som	  säljs	  i	  Calnerwhisky	  club	  kan	  levereras	  inom	  Sverige.	  Det	  tillkommer	  alltid	  en	  
frakt-‐	  eller	  portokostnad	  utanför	  regionen	  Boden-‐Luleå-‐Piteå.	  Denna	  fastställs	  i	  samband	  
med	  varje	  beställning.	  

Medlemsavgift,	  betalning	  
Medlemsavgiften	  i	  klubben	  fastställs	  varje	  höst	  och	  betalas	  inför	  varje	  nytt	  kalenderår.	  Målet	  
är	  att	  hålla	  en	  låg	  medlemsavgift	  som	  finns	  för	  att	  täcka	  vissa	  administrativa	  kostnader.	  
All	  betalning	  sker	  till	  Calnerwhisky	  clubs	  konto	  i	  Sparbanken	  Nord.	  Som	  medlem	  får	  du	  alla	  
kontouppgifter	  tillsammans	  med	  ditt	  medlemsbevis.	  

Calnerwhisky	  club	  casks	  
Vi	  kommer	  att	  göra	  egna	  slutlagringar	  av	  maltwhisky	  i	  mindre	  fat	  köpta	  av	  
tunnbindarmästare	  Johan	  Thorslund	  på	  Thorslundskagge.	  

Calnerwhisky	  club	  bottlings	  
Vi	  kommer	  att	  beställa	  unika	  buteljeringar	  direkt	  från	  Skottland,	  dels	  direkt	  från	  Springbank	  
men	  även	  annan	  whisky	  från	  oberoende	  firmor.	  

Andelsköp	  
Med	  jämna	  mellanrum	  köper	  vi	  in	  speciell,	  exklusiv	  och	  spännande	  whisky	  och	  erbjuder	  våra	  
medlemmar	  att	  köpa	  andelar	  om	  2-‐5	  cl.	  Det	  ger	  dig	  möjlighet	  att	  få	  smaka	  whisky	  i	  de	  högre	  
prisklasserna	  utan	  att	  det	  kostar	  skjortan.	  	  

Whiskyprovningar	  	  
Material	  ”prova	  whisky”:	  steg	  för	  steg	  samt	  andelar	  av	  ett	  antal	  sorters	  whisky	  levereras.	  
Sedan	  provar	  du	  hemma	  på	  egen	  hand	  eller	  följer	  provningen	  på	  internet	  under	  ledning	  av	  
Tommy	  Calner	  via	  Youtube	  

Övrigt	  
Medlemmar	  har	  alltid	  garanterad	  plats	  på	  Calnerwhiskys	  officiella	  arrangemang,	  provningar	  
och	  resor.	  
	  
Även	  andra	  överraskningar	  och	  erbjudanden	  för	  whiskyälskaren	  utlovas.	  
	  


