
                        Bruichladdich gör världsrekordförsök  
                     på Öl & Whiskymässan i Göteborg 
 

        Lördag 13 april 2019    14:30    60kr 
       Spar tid och förköp biljett  Köp biljett här 

Om du har biljett till mässan på lördagen så köper du en 
biljett avsedd för att gå in genom mässan annars går du 
direkt in via huvudentrén på Svenska Mässan (entré 5) 

Vi i SWF deltar på scen och vill uppmana alla som kan att 
komma till detta fantastiskt event med Bruichladdich 
Vi skall slå det gamla rekordet och överträffa följande. 
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Guinness Rekordbok är på plats och upplägget är rigoröst. Deltagarna samlas i en mängd små ”barer” 
där man serveras provglasen. Allt kommer att vara minutiöst planerat och övervakat av kontrollanter.  

Det tidigare rekordet är från Gent, Belgien 2009, nu är det dags att visa att Sverige tar upp handsken.  

Adam Hannett är Master Distiller på Bruichladdich och leder provningen och rekordförsöket. 

David Kringlund är Brand Manager på företaget Nigab som är leverantör av Bruichladdich i Sverige. 

Vi på Svenska Whiskyförbundet hyllar såväl David som Adam för detta event. Bruichladdich har en 
särskild plats i många whiskyentusiasters hjärta då vi alla upplevde det fantastiska äventyret när 
Mark Reynier infriade sin dröm och förvärvade det helt nedstängda destilleriet från JBB under 
dramatiska former. Mark Reynier skapade tillsammans med legendariska Jim McEwans fantastisk whisky 
och var en spännande spelare i whiskybranchen med många upptåg och en glimt i ögat. Nu är det nya ägare 
sedan en tid med Rémy Cointreau vid rodret som väl förvaltar och vidareutvecklar Bruichladdich och Adam har 
klivit in Jim McEwans fotspår. 

Nigab är organisatör och en av de större representanterna i sveriges whiskybranch och distribuerar Bruichladdich 
på svensk mark såväl som inom nordisk Duty Free/Travel Retail. Annan maltwhisky vi känner igen från Nigab är 
Glenfiddich, Benriach, Glendronach, Balvenie, Glen Grant för att nämna några  
 
För mer information, vänligen kontakta  
David Kringlund, Brand Manager Nigab, david@nigab.se, +46 107 624 358 
 
                                          
                                       Svenska Whiskyförbundet önskar lycka till och jag hoppas att vi får se 
                                       många SWF klubbars medlemmar under rekordförsöket. 
      
        
 

Peter Borg ordförande med styrelse 
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