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Inledning
Föreningen bildades / konstituerades den 

1 april 2000 utav några cigarrintresserade.

Nu kan vi lägga ytterligare ett år 

bakom oss. Intresset för cigarrer och 

kulturen kring dessa är fortsatt mycket 

positivt. Föreningen har under verksam-

hetsåret haft verksamhet, några månader 

två gånger. Antalet medlemmar och 

inbjudna besökare har ökat. Nu när vi 

summerar det gångna året måste vi säga 

att vi kommit långt och föreningen är un-

der fortsatt utveckling. Nästa år 2010 fi rar 

vi vårt 10 års-jubileum och planeringar 

för detta har startat. Föreningen har en 

förhyrd lokal ”cigarrrummet” på Spar-

rensgatan 3 i centrala Karlskrona. Lokalen 

har under året fått ett nytt fl äktsystem. 

Cigarrodlingen som Fredrik Wernstedt 

och Lasse Carlsson drivit under året har 

gjort att föreningen har utvecklats yt-

terligare och mediainslagen har varit stort. 

Vi har beslutat ändra vårt verksamhetsår 

till siste juni till 1 juli för att bättre passa 

ihop med vår verksamhet därför omfattar 

denna årsberättelse 18 månader för att 

komma i fas.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 24 med-

lemmar och 33 stödmedlemmar. Medlem-

marna redovisas på vår hemsida.

Medlemsavgiften har varit 600 kronor per 

år. Stödmedlem betalar 100 kronor för 2 

år.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits 

kontinuerligt, första och tredje tisdagen 

varje månad har varit föreningens vanliga 

mötesdagar med uppehåll under sommar-

månaderna. Första tisdagen varje månad 

har varit den dag fl est medlemmar slutit 

upp. Styrelsen planerade för två träffar per 

månad men behovet för detta har inte 

har inte uppstått mer än vid några tillfällen. 

Detta för att erbjuda alla medlemmar 

möjlighet att delta då vi har begränsade 

antal platser i våra lokaler. 

Två av föreningens medlemmar 

Fredrik Wernstedt och Lasse Carlsson 

fortsätter sitt cigarrprojekt och lyckats 

återigen mycket bra. Det är nu fjärde 

året som de odlar den svenska tobaken. 

Carlscorona Cigars heter märket och 

vi i föreningen har haft tillfälle att prova 

och att köpa några av läckerheterna. Ett 

stort tack riktas till Fredrik och Lasse för 

att spridit kunskapen om cigarrodlingens 

konst. Carlscorona Cigars drivs i ett bolag 

helt fristående från föreningens verksam-

het men i nära samverkan, deras hemsida 

är http://carlscoronacigars.se

En del av verksamheten är inköp och 

försäljning av cigarrer till klubbens med-

lemmar, inköpen har främst Humidoren 

Kenneth Gyllensting skött på ett föredöm-

ligt sätt.

Kenneth Gyllensting är invald i Svenska 

CigarrAkademien, föreningen är också är 

medlem i densamma.

Nästa år 2010 fi rar föreningen 10 års 

jubileum. Styrelsen har tillsatt en arbets-

grupp som ska förbereda festligheterna 

dessutom kommer en skrift om fören-

ingen att tas fram och för detta ansvarar 
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Omslagsbild: Fem cigarrmakare från 
C.W.Obel Cigarmagernes klub i 
Aalborg i Danmark besökte oss.



Mats P Olsson och Gunnar Svensson.

Hemsidan
Lasse Carlsson arbetar fl itigt med vår 

hemsida, där vår samlade medlemsinfor-

mation fi nns. Hemsidan har under året 

förändrats och fortsatt växa allteftersom 

verksamheten genomförts och doku-

menterats. Vi har vår egen domän dit allt 

material fl yttats. Vår leverantör av webho-

tell som vi bytt till under året heter Altefur 

Webdesign och fi nns representerat i 

Karlskrona. www.carlscorona.com 

Hemsidan, vår samlingsplats på nätet 

har uppdaterats av vår vice president 

Lasse Carlsson på ett mycket föredömligt 

bra sätt och skall ha ett stort tack för 

detta arbete.

På vår hemsida har vi även ett diskus-

sionsforum (cigarrprat) som har används 

fl itigt av deltagare från hela Sverige/

världen. Kenneth Gyllensting ansvarar för 

denna. 

Vi har en mycket väl sammanställd 

länksida där du kan hitta det mesta om 

cigarrer och tillbehör.

Träffar under 2008
Februari 

Kroppkakefest och premiär för CarlsCo-

rona Cigars nya cigarrmärke, Svea/Nicara-

gua! En cigarr med CarlsCoronas svensk-

odlade tobak och tobak från nicaragua.

Mars 

Årsmöte på Nivå.  Två nya medlemmar 

valdes in under kvällen, Michael Thurbin 

och Anders Persson.3

Michael Thurbin, ny medlem.

Anders Persson, ny medlem.



April 

Bananprovning. Fem olika sorter skulle 

testas - vilken banan är bäst och passar 

banan till cigarr?

 

Mats P O, månadens klubbvärd berättade 

om Romeo y Julieta. Mats ordnade även 

en nötprovning som alla uppskattade.

Nya medlemmar valdes in under kvällen, 

Peter Nilsson och Anders Lutz.

Maj 

Wiskeyprovning med Calle T.  Vi smakade 

oss igenom 5 distrikt; Speyside, Lowland, 

Highland, Islay och Island. Alla från 

Macleod´s.

Juni 

Cigarrklubbens årliga MC-tur gick till 

Torhamn. Vi kallar oss, Carlscorona 

Smokin´Riders! Vi besökte Lasse och 

Lillemor Fransson (bekanta till Lasse C) 

i deras sommarhus i Torhamn. Lasse och 

Lillemor bjöd på kaffe och nybakat. Från 

Torhamn gick färden sedan hem till Lasse 

C som höll i årets fest tillsammans med 

sambon Marianne.

Augusti 

Fem cigarrmakare från Aalborg i Danmark 

besökte oss! Dessa gamla farbröder har 

arbetat med att rulla cigarrer och är nu 

medlemmar av C.W.Obel Cigarmagernes 

klub.

September 

Harkalas. CarlsCorona Cigars och 

cigarrklubben Carlscorona höll sitt årliga 4

Anders Lutz, ny medlem.



Harkalas. I år hemma hos Olle K. Harkalas 

har man enligt gammal svensk tradition när 

sista tobaksplantan skördas.

December 

Julfest och premiär för CarlsCorona Cigars 

2008. Årets cigarrpaket består av Robusto, 

Corona och Bombita. Det bjöds på sillbord 

med massor av läckerheter. Inför julfesten 

hade vi monterat en avancerad ventilation.

Uppesittarkväll! Några entusiaster slöt upp 

för att fördriva tiden i väntan på julafton. 

Michael Olsson, vår vän från Jakarta var i 

Sverige för att fi ra jul. Som vanligt hade han 

med sig ett antal cigarrer. Michael driver 

bland annat Club Macanudo i Jakarta.

Träffar under 2009
Februari 

Cigarrprovning. Kenneth hade beställt en 

låda av ett nytt prestigemärke. Märket är 

skapat av Winston Churchills sonson, och 

heter inte så förvånande Winston Churchill. 

Cigarrerna heter Chequers efter WCs 

sommarställe och är en corona gorda.

April 

Chokladprovning. Månadens klubbvärd 

Kerstin ställde till med chokladprovning. 4 

chokladbitar skulle rangordnas i kakaohalt. 

Vinsten var en chokladkartong.

Maj 

Drinkprovning. Månadens klubbvärd Anders 

P arrangerade en annorlunda drinkprovning.

Fyra glas hade vi framför oss, det tog oss en 

sekund att konstatera att det var cola i alla 5
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glasen. Men vad var den blandad med?

Juni 

MC-tur och grillfest. För tredje året i rad 

arrangerades Mc-träffen. Turen startade 

från klubblokalen. Vi tog en runda på 

småvägarna i Blekingeskogarna med avslut 

på en av de största och yttersta öarna i 

Karlskronas skärgård, Hasslö. På Hasslös 

sydsida bor Kerstin ES med sin Arne. Här 

dök övriga upp så totalt blev vi 14 livsnju-

tare. Välkomstdrinkar, snittar och mingel i 

trädgården. Henrik och Calle var klubbvär-

dar och arrangerade dagen.

Styrelsen
Styrelsens arbete har präglats av en 

obyråkratisk anda, och vanliga möten har 

behandlat löpande ärenden om verksam-

heten i enighet utan protokoll. Årsmötet 

genomförde vi på restaurang Nivå den 4 

mars 2008 .

Styrelsen har under året bestått av:

President  Mikael Andersson

Vice President  Lasse Carlsson

Skattmästare  Mats P. Olsson

Notarie   Leif Johansson

Humidoren & Cigarrmästare (ledamot) 

  Kenneth Gyllensting

Ledamot  Gunnar Svensson  

Ledamot  Fredrik Wernstedt

1:e Suppleant  Henrik JP Åkesson

2:e Suppleant Leif Petersson 

Övriga uppdrag
Revisorer Lasse Larsson

  Olle Klein
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Slutord
Framtiden ser mycket ljusare ut för 

föreningen i dubbel mening, nu när 

vi även installerat det nya fl äktsyste-

met i lokalerna och fl era medlemmar 

söker sig till vårt glada gäng. Ett stort 

tack riktas särskilt till alla inblandade 

för det nedlagda arbetet i samband 

med inköp, montering mm av vårt 

nya fl äktsystem. Den nya styrelsen har 

angenäma utmaningar att tas med det 

kommande året då bl.a. vårt 10 års 

jubileum står för dörren. 

Avgående styrelsen vill tacka för sig 

för det gångna året och önska den nya 

styrelsen lycka till.



www.carlscorona.com


