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Cigarrökare sitter lugnt i en skön fåtölj. De röker inte  för att 
tillfredsställa nikotinsuget. De röker för att det skänker njutning. 
En timmes avkoppling. Gärna i sällskap med andra, gärna med 
en liten chokladbit och passande dryck. Med cigarröken ring-
lande uppåt inställer sig ett kontemplativt välbefinnande som 
blir allt viktigare i vår fejsbookande och twittrande stressvärld.

Carlscorona cigarrklubb 10 år
Jubileumsprogram 7 maj 2010

Carlscorona klubblokal
Öppet hus, vi bjuder på ett glas bubblor!

Café Greven
Välkomstdrink och snittar.

Meny

Bakade minitomater, salami, serranoskinka, 

oliver, aioli, marinerade kronärtskockor och bröd

Primörtårta med kräftstjärtar

Köttfärsfylld paprika med hummus

Rökt Hälleflundra med kapris och örter

Rosmarinpolenta, lammkotlett och chevre

Jubileumscigarr X
CarlsCorona Cigars har tagit fram en speciell cigarr inför jubileet.

Cigarren innehåller en blandning av tobak från 

CarlsCorona Cigars fem år. 

Cigarrlounge
Cigarrlounge på Café Grevens gräsmatta.

Kaffe, avec och chokladkaka toppad med ganache nötter

 och frukt.

Art of Blending
Cigarrprovning med Andreas Lundskog från Brobergs i Göteborg.

Vi testar 3 olika cigarrer med bara en tobakstyp i varje, därefter 

en cigarr med en blandning av de första tre. En unik provning som 

Andreas lotsar oss igenom.

Lotteri
Under kvällen säljs lotter i vårt cigarrlotteri. När lotterna är slut blir 

det dragning. Fantastiska priser utlovas från kvällens sponsorer. 



Det andra året inleddes med ostprovning på Biobar. Petur Jóhan-

nesson serverade ostar som njöts tillsammans med tre olika 

portviner. Höjdpunkten blev cigarren Excalibur 1066 , en cigarr 

som importerats av klubben. Under kvällen fick Carlscorona tre 

nya medlemmar.

En annan minnesvärd kväll blev Sri Lanka-aftonen, med Lasse 

Larsson som värd. Vid ett besök på ön hade han besökt en cigarrfa-

brik, som dokumenterats på film, och naturligtvis handlat med sig 

cigarrer, som röktes. Träffen ägde rum på Valvet.

”Clintankvällen” var ett annat välbesökt arrangemang. 20 

medlemmar med gäster åt cowboykäk – Chili con carne – drack 

Tequila och mexikanskt öl och tittade på ”Den gode, den onde, 

den fule”. Som avslutning röktes Ramrod, samma typ av cigarill 

som Clint Eastwood favoriserade i sina västernfilmer.

En lite mindre samling, fem personer, rökte exklusiva Cohiba 

Esplendidos och tittade på en film från Partagas fabrik i Havanna 

vid ett annat tillfälle. Cigarrerna hade köpts på plats av en 

klubbmedlem och såldes till förmånligt pris, hälften av det som är 

normalt i Sverige, nämligen 150 kronor styck.

Under året växte medlemsantalet till 16 personer, och 

klubbaktiviteterna flyttades till restaurangen Valvet, där också 

cigarrerna förvarades i en stor golvhumidor tillsammans med 

restaurangens egna. 

Lasse Carlsson drog under året igång en hemsida med ett 

cigarrforum som snabbt blev populärt, med många besökare från 

hela landet.
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1Första diskussionen om att starta en cigarklubb ägde rum på 

anrika Restaurang Krutviken under ett julbord i slutet av 1999. Det 

var Lasse Carlsson och Mikael Andersson som mellan rundorna till 

sillbordet spånade fram tankarna om en förening för cigarrökare.

Den förste april 2000 bildades cigarrklubben Carlscorona. 

Namnet syftar som alla säkert förstår både på klubbens hemort 

och på cigarrstorleken corona.

Klubblokalen inrättades under scenen på den före detta 

biografen Biobar & Matsalar. Där förvarades klubbens humidor. 

Lämpligt nog i samma utrymme som krogens spritförråd! Detta var 

möjligt tack vare välgöraren Petur Jóhannesson, delägare i Biobar 

och dessutom klubbmedlem.

Under året blev träffarna på torsdagskvällarna många och 

trevliga. Tack vare cigarrkännaren Kenneth Gyllensting höjdes 

kvaliteten på sortimentet i klubbens humidor allt eftersom.

Under det första året turades medlemmar om att vid olika 

tillfällen föreläsa om cigarrer. Så talade Mikael Andersson om 

Montecristo No 4 och Kenneth Gyllensting om Nica Libre Robusto.

Första årets höjdpunkt blev cigarr- och vinprovningen i okto-

ber, klubbens första officiella. Den hölls förstås på Biobar, med god 

mat och hög stämning. Koonunga Hill och Le Cigare Volant dracks 

och det röktes Montecristo No 4 och Puros Classicos Los Maestros.

En annan minnesvärd kväll var cigarr- och whiskyprovningen 

på Barista i november: Gösta och Mattias Finneman bjöd på cigarr, 

whisky och konjak, medan Baristas personal serverade god mat.

Under det första året växte medlemsskaran till nio personer. 

Följande blev medlemmar under det första året: Lasse Carlsson, 

Lars Larsson, Mats P. Olsson, Anders Ranefjord, Petur Jóhannes-

son, Mikael Andersson, Peter Larsson, Kenneth Gyllensting och 

Gunnar Svensson.

Medlemsavgiften bestod av en insats på 1.000 kronor och 300 

kronor i årsavgift.
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I verksamhetsberättelsen konstaterades att klubben kommit långt 

och fortsatte att utvecklas. Ett problem som tornade upp sig var 

det stundande rökförbudet på restauranger.

Under året var verksamheten sporadisk, antalet besökare vid 

månadsträffarna sjönk. Ny möteslokal var restaurangen Nivå.

Årsmötet hölls i april, med chokladprovning, en god måltid 

och cigarrer som Lasse Carlsson och Kennet Gyllensting handlat 

på Kanarieöarna. Chokladprovningen arrangerades av Irma 

Strömberg från Elitchoklad i Karlskrona. Tolv personer lyssnade 

intresserat på ett föredrag som handlade om allt man behöver veta 

om choklad. Inklusive dess inverkan på sexlivet – och dessutom 

bantningstips.

Vid decemberträffen var temat Kuba. Filmen ”Buena Vista 

Social Club” visades. Men kvällen började med Mojito, fortsatte 

med kubainspirerad mat och avslutades – förstås – med kubanska 

cigarrer.

Kenneth Gyllensting blev under året invald i Svenska 

Cigarrakademien, samtidigt utsågs han till andre vice ordförande 

i akademien.

Medlemsantalet minskade till elva personer under året, ett 

minus på tre. Elva stödmedlemmar kunde räknas in.
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3Verksamheten bedrevs första torsdagen varje månad på Valvet, 

med uppehåll under sommaren. I verksamhetsberättelsen konsta-

terades att antalet besökare minskat jämfört med året innan.

I februari besökte Maria Simic från Swedish Match klubben 

och berättade om cigarrmärket Macanudo. Tre olika cigarrer 

provades, till dem avnjöts ljus, mörk respektive vit choklad. 12 

personer deltog.

Marsträffen hade återigen Sri Lanka som tema. Världens 

minsta cigarr provades. De röks av fiskare på ön, och är endast tre 

centimeter långa!

I november var temat Hitchcock. Klassikern ”Fåglarna” visa-

des, till det förtärdes fish & chips och dracks engelskt öl. Till kaffet 

blev det Montecristo No 1, Lonsdale. Sällskapet enades om att 

”filmen var bättre förr”. Om cigarren rådde delade meningar.

Under året minskade medlemskåren till 14 personer. Hemsi-

dan utvecklades, en egen domän registrerades, Carlscorona.com.

Styrelsen bestod av Mikael Andersson (president), Lasse Carls-

son (vice president), Mats P. Olsson (skattmästare) samt Anders 

Ranefjord, Petur Jóhannesson, Kenneth Gyllensting, Kerstin 

Ekberg Söderbom, Bertil Ericsson och Gunnar Svensson.
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Året innebar ett språng framåt för Carlscorona. En lokal lämplig 

att byggas om till cigarrum hittades på Sparrensgatan 3, välkom-

met med tanke på att rökförbudet på restauranger skulle börja 

gälla den första juni 2005.

Februariträffen på Nivå hade som tema provning av cigarren 

De Veras. Ett provpaket hade kommit klubben tillhanda från 

Småländska Cigarrimporten. Deltagarna nöjt för fullt och gillade 

verkligen De Veras – med undantag för Piedra Blanca som rullade 

upp sig.

I mars var det cigarrmiddag på Nivå med provning av ST Du-

ponts Churchill. Milda och lättrökta, och gav en härlig rök.

Efter årsmötesförhandlingarna vid aprilmötet diskuterades 

och testades förfalskade cigarrer. Kennet Gyllensting hade kommit 

över falska Cohiba och Montecristo.

I maj drog sex av medlemmarna ut i naturen, till Blekinge Off-

roads Base Camp. Det bjöds på jeepsafari och grillbuffé. Kvällens 

cigarr var Quourum från Nicaragua. Bedömdes som prisvärd.

I november samlades en liten skara för att ta det definitiva be-

slutet om källarlokalen på Sparrensgatan skulle bli ny klubblokal. 

Så blev det, och Lasse Carlsson och Leif Johansson tog på sig att 

stå för ombyggnaden. Halva klubbkassan ställdes till deras förfo-

gande, och flera medlemmar lovade att donera prylar till lokalen.

I december invigdes Carlscoronas cigarrum. Det var en både 

magisk och historisk kväll. Lasse och Leif hade lagt ner åtskilliga ar-

betstimmar och mycket möda för att ställa i ordning golv, väggar, 

toalett med mera. Alla tyckte arbetet var mycket väl utfört.

Under kvällen testades tre glöggsorter, tillammans med pep-

parkakor och grönmögelost. Kvällens cigarr var en riktig höjdare, 

Davidoff Especiales no 7 2004 Limited Edition. En robusto beståen-

de av sju olika tobakssorter. Det samlade betyget blev 4+. Till bästa 

glögg utsågs Blossa – föga förvånande med tanke på namnet!

Kvällen till ära hade tre andra cigarrer köpts in: En färsk ro-

busto rullad av Aldo Machado, kubansk cigarrullare numera bosatt 

i Sverige. Övriga nyinköp var Ashton VSG Belicoso no 1 (domini-

kansk) och Padron Delicias (nicaraguansk).

Hemsidan fortsatte att växa och utvecklas under året. Allt 

material flyttades till en egen domän. Forumet är det största för 

cigarrer i landet, ett tack riktades vid decembermötet till mode-

ratorn Kenneth Gyllensting och stödmedlemmen Peter Holm i 

Oskarshamn, som utvecklat ”Cigarrprat”.

Vid årsskiftet hade klubben tio medlemmar och 15 stödmedlemmar. 

Medlemsavgiften hade höjts till 600 kronor, stödmedlemmar beta-

lade 100 kronor för två år. Som stödmedlem definierades boende 

utanför Karlskrona kommun. Den högre medlemsavgiften hade 

kommit till för att finansiera ombyggnad och hyra av cigarrummet.

Två av klubbens medlemmar debuterade i cigarrframställnings-

branschen. Lasse Carlsson och Fredrik Wernstedt startade ett eget 

cigarrmärke med namnet CarlsCorona Cigars. Under mycket möda 

sådde de, skördade, torkade och fermenterade tobak. En nicaragu-

ansk ”master blender” har blandade och rullade färdiga cigarrer, 

som såldes från märkets egen hemsida. Klubbmedlemmarna fick 

tillfälle att smaka och uppskattade verkligen de svenska cigarrerna.

Under året bedrevs kontinuerlig mötesverksamhet den första 

tisdagen i varje månad. I februari besöktes Albinsson & Sjöbergs 

motormuseum. Medlemmen Gunnar Svensson, som arbetar på 

förlaget, guidade tillsammans med Kenneth Svensson. Efter rund-

vandringen blev det hamburgertallrik i cigarrummet, naturligtvis 

med kaffe och cigarrer efteråt.

Marsmötet hade japansk mat som tema. I brist på japanska 

cigarrer njöt medlemmarna av klubbens eget sortiment.

Femårsjubiléet firades i maj, med middag på Nivå. Dagen till 

ära hade Cigarrfriman Svärd skickat ner en jubileumspresent i form 

av goda cigarrer, samtidigt som de erbjöd 20 procent rabatt på sitt 

sortiment. Kvällen började med barhäng, goda drinkar och en liten 

apéritifcigarr, Tatiana Rom. Efter det spisades en delikat tvårät-

ters middag. Kvällen avslutades i cigarrummet med kaffe, avec 

och Bahia B2. Cigarren fick det fina betyget 4. Dagen till ära dök 

tidningen Sydöstran upp för reportage.

Vid juniträffen serverade Lasse Carlsson grillat, vin och öl 

hemma på sin altan. Lasse tände också en 64 år (!) gammal Flor de 

Vallez som han lät gå runt. Brann och smakade bra, särskilt med 

hänsyn till åldern.

En unik gammal skylt, som hängt utanför cigarraffären Svea i 

Karlskrona har lånats ut till klubben som dekoration i cigarrummet. 

Svea öppnade 1909 och levde kvar ända till 1971. Skylten renove-

rades och belades med bladguld 1967. Överlämnandet till klubben 

skedde den 12 juni, varefter medlemmarna tågade till Blekinge 

Museum för vernissage på Tobaksmuséets vandringsutställning 

”Prisad planta”.

I september arrangerades ”harkalas” av Lasse Carlsson och 

Fredrik Wernstedt, en traditionell fest som hålls av tobaksodlare när 

den sista tobaksplantan skördats för säsongen.

Magikern och cigarrentusiasten Joe Labero besökte cigar-

rummet i november, en visit som slutade med att Labero blev 

stödmedlem.

Verksamhetsåret rundades av med julfest. Det bjöds julbord 

samt högtidlig premiär av Sveriges nya cigarrmärke, CarlsCorona 

Cigars. Medlemmarna fick också prova på att rulla cigarrer. Inte så 

lätt, skulle det visa sig!
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Under året utvecklades klubben positivt. Intresset har ökat tack 

vare cigarrummet. 15 personer kunde räknas in, plus 30 stödmed-

lemmar.

Lasses och Fredriks cigarrproduktion fick mycket medial upp-

märksamhet, och bidrog också till ökat intresse för klubben.

Årsmötet hölls i mars i cigarrummet, det bjöds på tårta och 

ytterligare två nya medlemmar hälsades välkomna. Noterades 

att Årets SilverCigarr tilldelats Carlscorona cigarklubb av Svenska 

Cigarrakademien! Övriga nominerade var Kjerstin Dellert, Cigarr-

klubben Gustaf V och Joe Labero. SilverCigarren delas ut på Cigar-

rens Dag tillika Sveriges nationaldag av Svenska CigarrAkademien. 

Motiveringen löd: ”Cigarrklubben Carlscorona - rikets kompetenta 

cigarrklubb med egen tobaksodling, cigarrtillverkning, klubblokal 

och cigarrforum”.

Det hölls harkalas i september. Den sista tobaksplantan som 

skördats beundrades, sedan följde kräftskiva.

I oktober var det cigarrprovning med Zino Platinum Scepter 

Chubby. Fick en trea i betygsprotokollet.

Den lokale bryggaren Fredrik Olsson drog många deltagare 

till ölprovningen i november. 18 personer innebar rekord.  En rad 

ölsorter provades, det serverades också ölkorv, bröd och annat 

gott. Två nya medlemmar hälsades välkomna till klubben.

Julfesten i december blev också välbesökt, och här räknades 

tre nya medlemmar in i cigarrgemenskapen. Lasse Carlsson 

presenterade cigarrföretaget CarlsCorona Cigars ny produktion, 

Torpedo, Robusto samt Corona provades.

Styrelsen bestod det här året av Mikael Andersson (president), 

Lasse Carlsson (vice president), Mats P. Olsson (skattmästare), Leif 

Johansson (notarie), Kenneth Gyllensting (humidore och cigarr-

mästare) samt ledamöterna Fredrik Wernstedt, Pierre Sundberg 

och Gunnar Svensson.
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medlemmar ökade till 17 plus 28 stödmedlemmar. Leif Johansson 

och Lasse Carlsson lade ner mycket arbete på att förbättra lokalen, 

som nu fick både diskmöjlighet och kylskåp. Leif Pettersson ord-

nade ett skräddarsytt bord, perfekt för lokalen.

Medias intresse för klubben, och särskilt för cigarrodlingen, 

har varit fortsatt stort.

I februari hölls en filmkväll med en cigarrökande skådis som 

tema, nämligen Peter Falk – deckaren Columbo. Rätten som ser-

verades var Columbos favorit, Chili con carne. Dagen till ära hade 

cigarrmästare Kenneth Gyllensting köpt in nya cigarrer som prova-

des medan den första piloten till Columbo, med en ung Peter Falk, 

rullade på filmduken. Under kvällen valdes två nya medlemmar in. 

De försågs med privilegiet egna nycklar till klubblokalen.

Årsmötet i mars kombinerades med en pokerkväll. Men först 

träffades 12 medlemmar på Nivå fören god middag. Sedan prome-

nad till cigarrummet där Dennis Mattsson, erfaren pokerspelare, 

lärde ut Texas Hold´em. Den spännande turneringen slutade med 

att Ingvar Karlsson tog hem potten.

Vid mötet i maj berättade Lasse Carlsson och visade bilder 

från en resa till Dominikanska Republiken. Under den hade han 

besökt flera cigarrfabriker och odlingar.

I juni startades en underavdelning till klubben, mc-utskottet 

”Carlscorona Smokin´  Riders”. Detta efter upptäckten att många 

i klubben körde motorcykel. Vid premiärturen körde en karavan 

med sju mc hem till Olle och Anne Klein i Lyckeby. Där väntade 

grillat, drinkar och dopp i poolen.

Vid septembermötet höll cigarrproducenterna för tredje 

gången harkalas. Även denna gång blev det kräftskiva – och natur-

ligtvis svenska cigarrer.

Friskvård och cigarrer – går det ihop? Jajamän! I oktober 

introducerade Ingvar Karlsson och Kenneth Gyllensting hugade 

medlemmar i styrketräningens konst på Friskis & Svettis. Maten 

vid den efterföljande sittningen bestod förstås av hälsokost. Med 

cigarrer efteråt.

Kaffe var temat för novembermötet. Henrik JP Åkesson 

berättade om sin film Koffein, med Peter Harryson i huvudrollen. 

Därefter introducerade Calle Tunroth deltagarna i kaffedrickandets 

värld.

Decemberfesten med sillbord och premiär på CarlsCorona 

Cigars Limited Edition 2007 blev mycket lyckad. Ove Kramer hade 

rest från skånska Vellinge för att vara med.
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Under 2008 ökade antalet medlemmar till 24 personer och antalet 

stödmedlemmar uppgick till 33. Den stora tillströmningen till 

aktiviteterna gjorde det nödvändigt att installera en ordentlig 

fläkt. Den dimma som bredde ut sig under kvällarna var tätare än 

vid Lützen. Tack vare hårt arbete av medlemmar med Ingvar Karls-

son i spetsen kunde under året en professionell fläktanläggning 

tas i bruk.

I februari var det kroppkakefest med samtidig premiär för 

CarlsCorona Cigars nya märke Svea. En cigarr blandad av Carls-

Coronas svenskodlade tobak och nicaraguansk tobak.

Vid årsmötet i mars valdes två nya medlemmar in.

I april var det bananprovning som gällde. Fem olika sorter 

testades, och det diskuterades vilken som passade bäst till cigarr. 

Även vid denna träff valdes två nya medlemmar in.

Whiskyprovning var temat för majmötet. Fem olika distrikts 

produkter gicks igenom, alla från Macleod´s.

Smokin Riders vårutflykt hade nu blivit tradition. Färden ställ-

des till Torhamn, där ryttarna besökte Lasse och Lillemor Franssons 

sommarhus. Sedan bar det av hem till Lasse Carlsson som höll i 

festen tillsammans med sambon Marianne.

I augusti fick klubben besök av fem cigarrmakare från danska 

Aalborg. De rutinerade herrarna hade en bakgrund som profes-

sionella cigarrullare bakom sig. Samtliga var medlemmar i C.W. 

Obel Cigarmagernes klub.

Harkalas hölls under festliga former även detta år, nu hemma 

hos Olle Klein.

Julfesten betydde förstås sillbord med många läckerheter och 

premiär på CarlsCorona Cigars 2008 års produkter. Vid julfesten 

invigdes också den nya ventilationsanläggningen. Många uppskat-

tande ord sades om den.

I väntan på julafton hade några entusiaster mött upp för 

uppesittarkväll. Vännen Michael Olsson, boende i Jakarta, hade 

kommit hem för att fira jul och hade med sig ett antal cigarrer.
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sedan något år så stort att månadsmötena ofta delades upp på två 

tillfällen så att alla medlemmar och gäster ska få plats.

I februari var det provning av en ny spännande cigarr, 

skapad av Winston Churchills sonson. Märkets namn var inte så 

förvånande just Winston Churchill, cigarren hette Chequers – efter 

Winstons sommarställe – en Corona gorda.

April månads möte innebar chokladprovning, där fyra 

chokladbitar skulle rangordnas efter kakaohalt. Vinnaren fick en 

chokladkartong.

Deltagarna vid majmötet ställdes inför en grannlaga uppgift. 

Framför varje plats stod fyra glas. Det gick snabbt att konstatera 

att det var cola i samtliga. Men vad var den blandad med?

I juni var det mc-tur med efterföljande grillfest för tredje 

gången. Turen gick runt på småvägar i blekingeskogarna och slu-

tade på Hasslö hemma hos Kerstin Ekberg Söderbom och hennes 

Arne. Här dök även de icke mc-frälsta upp, sammanlagt blev det 

14 deltagare.

Det vid det här laget traditionsenliga harkalaset i september 

ägde rum hemma hos Mikael Andersson och hans sambo Victoria. 

18 medlemmar slöt upp på kräftskivan i Backabo. Kvällen avsluta-

des med en ostprovning som klubbvärden Ingvar Kihlström höll i.

Provning av herrparfym var temat för oktobermötet. Fem 

olika parfymer blindprovades, en mycket intressant och krävande 

uppgift skulle det visa sig. Deltagarna fick också lyssna till ett kort 

föredrag av Anders Lütz om parfymens historia innan de lite sötak-

tiga dofterna byttes ut mot manligare – från cigarrer.

Ingvar Karlsson var klubbvärd för novemberträffen. Chili con 

carne och poker är två ingredienser som var för sig historiskt varit 

populära i klubben. En kombination måste väl vara lysande? Abso-

lut, tyckte deltagarna! Gladast var Calle Tunroth, som kunde åka 

hem med potten efter en tuff finalduell mot Gunnar Svensson.

Pokersegraren Calle arrangerade julfesten i december. Ett 

dignande julbord med många hemlagade läckerheter serverades 

innan cigarrproducenterna Lasse och Fredrik för sista gången 

presenterade resultatet av den allra sista skörden från CarlsCorona 

Cigars. Må de vila i frid i humidoren!

Årets sista arrangemang blev uppesittarkvällen på lille jul-

afton. Ett litet men tappert gäng satt uppe och provade bland 

annat indonesiska cigarrer.
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Carlscorona cigarrklubbs medlemmar kan se tillbaka på tio fina 

år. Det har varit både med- och motgångar under åren. Lagen om 

förbud mot tobaksrökning innebar paradoxalt nog ett stort lyft 

för klubben. Tack vare den tvingades klubbmedlemmarna hitta en 

egen lokal. Lokalen har blivit ett mycket trivsamt cigarrum, som 

inte bara är platsen för regelbundna möten, utan också har blivit 

något av ett andra hem för flera medlemmar.

Verksamheten utvecklas hela tiden, uppfinningsrikedomen 

när det gäller att hitta på nya teman för månadsträffarna är stor. 

Men oavsett det är Carlscorona en oas för medlemmarna. I cigar-

rummet kan man ensam varva ner efter en hektisk arbetsdag med 

en cigarr och kanske åtföljande dryck. Eller ha trevligt tillsammans 

med glada kamrater. Må de tio kommande åren bli lika givande 

som de som passerade så fort!

Det blev en smaskig träff i februari. Mats P. Olsson hade nämligen 

tårta som kvällens tema. Inte vilken tårta som helst, skulle det visa 

sig. Den var nämligen cigarrformad, med Carlscorona-maggördel! 

Tårtan avnjöts mellan middag på en av stadens krogar och natur-

ligtvis avrundning med en god cigarr i klubblokalen.

Styrelsen under jubileumsåret består av Mikael Andersson 

(president), Lasse Carlsson (vice president), Mats P. Olsson (skatt-

mästare), Leif Johansson (notarie), Kenneth Gyllensting (humidore/

cigarrmästare),  Fredrik Wernstedt (ledamot), Gunnar Svensson 

(ledamot), Henrik JP Åkesson (suppleant) och Leif Petersson 

(suppleant).
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