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Innehåll

Inledning

Karlskrona. Mer information om lokalen

Föreningen bildades den 1 april 2000 av

finns på klubbens hemsida. Dessutom

några cigarrintresserade personer. Nu

finns en ny möjlighet att virtuellt besöka

Medlemmar

kan vi lägga ytterligare ett verksamhetsår

lokalen på klubbens hemsida. En möjlighet

Verksamhet

bakom oss.

som gjorts möjligt tack vare vice presiden-

Inledning
Klubblokalen

Hemsidan

Föreningen har under verksamhets-

Styrelsen

året som brukligt erbjudit regelbunden

ten Lasse Karlssons företag ”Rondell.net
Panoramabild”.

verksamhet varje månad med bland annat
presentation av en ny ”Månadens cigarr”

Medlemmar

vid varje månadsmöte, med undantag av

Föreningen hade vid halvårsskiftet 24

den sedvanliga ”motorcykelträffen” i juni

medlemmar och 36 stödmedlemmar.

månad.

Medlemmarna presenteras på klubbens

Under sommaren, juni månad ut efter

hemsida. Medlemsavgiften är för närvaran-

motorcykelträffen och under juli, har det

de 600 kronor per år. Stödmedlem betalar

varit sedvanligt uppehåll av planerade

100 kronor för 2 år.

träffar.
Intresse för cigarrer och kulturen kring
dessa är fortsatt positiv.
Nya medlemmar och stödmedlemmar

kontinuerligt, med mötesdagar 1:a
tisdagen varje månad, men med sed-

hetsåret och vi kan skönja en stabilisering

vanligt uppehåll under sommarmåna-

med tendens till ökning på antalet besök i

derna. Under verksamhetsåret har också

cigarrummet under det gångna verksam-

”mötesplaneringskommitte’n” lagt ett pro-

hetsåret. Förhoppningen är att detta också

gram för varje månadsmöte och sett till

ökar antalet spontana besök i ”Cigarrum-

att en ny cigarr presenterats och avnjutits

met” för avnjutandet av en eller annan

vid varje månadsmöte.

När vi summerar föreningens 12:e
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Under året har verksamhet bedrivits

har blivit invalda i klubben under verksam-

cigarr.

Omslagsbild: Pokerkväll.

Verksamhet

En del av verksamheten är inköp
och försäljning av cigarrer till klubbens

verksamhetsår kan det noteras att vi

medlemmar. Inköpen har klubbens Ci-

kontinuerligt haft olika cigarranknutna

garrmästare/Humidore, skött tillsammans

aktiviteter med hög kvalitet under det

med Presidenten. Målsättningen är att

gångna året. Ambitionen är att ytterliggare

klubbens humidor alltid skall innehålla ett

höja aktivitetsnivån vid klubbens samman-

lagom stort urval cigarrer av olika karaktär,

komster.

storlek och pris.

Klubblokalen

Hemsidan

Föreningen har en förhyrd lokal, ”Cigarr-

Vice presidenten, Lasse Carlsson, arbe-

rummet”, på Sparrensgatan 3 i centrala

tar oförtrutet vidare med vår hemsida

www.carlscorona.com, där vår samlade
medlemsinformation finns. Hemsidan har
fortsatt att växa allteftersom verksamheten genomförts och dokumenterats.
Vi har vår egen domän. Vår leverantör av
webhotell är ”Altefur Webdesign” med
säte i Karlskrona. På vår hemsida har vi
även ett diskussionsforum (cigarrprat)
som används av deltagare från hela Sverige/världen. Kenneth Gyllensting ansvarar
för detta diskussionsforum.
Vi kan liksom tidigare stolt konstatera, att vi har en mycket väl sammansatt
hemsida där man kan följa Carlscorona
Cigarrklubbs verksamhet, men också i övrigt hitta det mesta av intresse om cigarrer
och cigarrtillbehör.

Träffar under verksamhetsåret
September
Harkalas, årsmöte och kräftskiva hölls
i klubblokalen där det efter årsmötet

Macanudo Maduro
Duke of Devon

bjöds på svenska kräftor, Mats P. Olson
hade arrangerat kräftkalaset med goda
pajer, köttbullar och prinskorv samt ostar
och bröd. Till kaffet fick vi god äppelkaka
bakad av Mats hustru. Därutöver ädla
drycker och månadens cigarr, Macanudo
Maduro Duke of Devon. Förutom månadens cigarr, decimerades klubbhumidorens
cigarrer starkt under kvällen.

Oktober

Bona Vita
Dominikanska republiken

Lasse Carlsson arrangerade höst- och
oktoberfest. 3 kilo gula kantareller,
plockade av Lasse C som också fixade till
delikata svampsmörgåsar till förrätt. Sedan
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var det dax för kroppkakor (från Matkult)

med alla klassiska tillbehör. Naturligtvis
dracks det ett antal olika sorters oktoberfestöl som hade införsaffats till cigarrklubbens oktoberfest.
Eftersom det även var kanelbullens
dag, ville vi fira detta, därför hade Leif P:s
fru bakat kanongoda bullar som serverades till kaffet.
Oktoberfesten avrundades med
månadens cigarr, Bona Vita, en bundel
cigarr från Dominikanska republiken.

November

Jesus Fuego Natural
Corona, Honduras

Njutarkväll, Micke A, kvällens klubbvärd
bjöd på ostbricka.
Månadens cigarr var Jesus Fuego
Natural Corona från Honduras.

December
Julfest och cigarrprovning. Kenneth
Gyllensting och hans fru Giesela hade
förvandlat Cigarrummet till ett veritabelt
julbord. Det gavs ändå utrymme för provning av The Griffin's XXVII Special Edition
2011 efter den fantastiskt goda julmaten.

The Griffin's XXVII
Special Edition 2011

Utöver ”julbordskvällen” samlades
som blivit brukligt under de senaste åren,
en liten skara cigarrälskare till en uppesittarkväll på ”Lilla julafton”. En ny tradition
i klubben för de som vill varva ner efter
alla julförberedelser, alternativt ta kraft
i en stunds njutbar gemenskap med en
cigarr och goda vänner inför jul- och
nyårsfirandet!

Januari
Nostalgikväll! Olle, klubbvärd och klub4

bens Beatelsfantast började med att dela

ut Big Mac hamburgare för att därefter

Davidoff Exquisitos

visa och berätta om en liten del av sin
imponerande, enorma Beatelssamling. Olle
förevisade och berättade över allt ifrån skivor (vinyl och cd), affischer, böcker, biljetter
och många andra förundeliga Beatelsprylar.
Olle presenterade även månadens cigarr,
Davidoff Exquisitos, världens minsta handrullade långfiller?

Februari

Por Larranaga
Petit Coronas, Cuba

Månadsmötet inleddes med en otroligt god
Chili Con Carne som kvällens värd Henrik
J.P. Åkesson hade lagat. Därefter inleddes en rafflande pokerkväll där det under
spelets gång avnjöts månadens cigarr, Por
Larranaga Petit Coronas, en Cuban som
föll de allra flesta på läppen.

Mars

Bolivar Royal Corona

Semletest var denna månads speciella
aktivitet. Efter avnjutning och bedömning
av dessa läckra ”bakverk” (se resultatet på
www.carlscorona.com ), avnjöts månadens
cigarr som också denna månad kom ifrån
Cuba, Bolivar Royal Corona.

April
Filmkväll. Michael serverade Cubansk nat-

J. Fuego Origen Originals,
Nicaragua

tamacka, Medianoche som betyder midnatt
på cubaspråk. Typisk nationalrätt som var
mycket god. Vi njöt av J. Fuego Origen
Originals, en trevlig cigarr från Nicaragua
och som fick en 3:a i vår sedvanligt vetenskapliga test!
Kvällens film var "The Heart and Soul of
Cuba"
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Maj

C.W. Obels Advokat

Månadsmötet maj var en utmaning! Vi
skulle med hjälp av Olle (f.ö. halvdansk)
göra våra egna smörrebröd. Olle hade
förberett alla ingredienser till de tre
smörrebröd som skulle kreeras, nämligen
”Räkor i trängsel”, ”Veterinärens nattmacka” och ”Köpenhamnaren”. När smörrebröden efter idogt arbete och ”pillande”
avnjöts, gjordes detta naturligtvis med
danskt öl och snaps! Lika naturligt var att
månadens cigarr också var dansk, C.W.
Obels Advo kat.

Juni
MC-tur och grillfest. Carlscorona Smokin´
Riders årliga motorcykeltur avslutades
med en mycket uppskattad grillfest
hemma hos Ingvar och Rita Kihlström i
Öljesjö. Läcker förrätt med sill i folie och
därefter perfekt grillat kött, avnjöts i trädgården under sommarkvällen.
Denna kväll avnjöts diverse olika
cigarrer, de flesta hämtade ur klubbens

Vegas Cubanos Corona,
Special Cuban Blend

humidor.

Augusti
Vi började kvällen med en guidad rundvandring av Rizah Kulenovic i vattenborgens Leonardo da Vinci museum. En enastående samling tavlor och konstföremål.
Efter det mycket intressanta museibesöket
gick den lilla skaran deltagare en trappa
upp till restaurang Castello och åt en god
måltid. Kvällen avrundades på Castellos
uteservering med espresso och månadens
cigarr, Vegas Cubanos Corona, Special
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Cuban Blend.

Styrelsen

Karlskrona den 4 september 2012

Styrelsens arbete har präglats av en
obyråkratisk anda, och vanliga möten
har behandlat löpande ärenden om
verksamheten i enighet utan protokoll.

__________________________________________________

__________________________________________________

Årsmötet genomförde vi i klubbloka-

Leif Petersson			

Lasse Carlsson

len/cigarrummet 4 september 2012.

President

Vice president

__________________________________________________

__________________________________________________

Olle Klein 			

Leif Johansson			

Skattmästare

Notarie

__________________________________________________

__________________________________________________

Kenneth Gyllensting			

Gunnar Svensson

Cigarrmästare/Humidore

Ledarmot

Styrelsen har under året bestått av:
Styrelsen har under året bestått av:
President

Leif Petersson

Vice President

Lasse Carlsson

Skattmästare

Olle Klein

Notarie 		

Leif Johansson

Humidore & Cigarrmästare (ledamot)
Kenneth Gyllensting
Ledamot

Gunnar Svensson		

Ledamot		

Fredrik Wernstedt

Övriga uppdrag
Revisorer

Mats P Olsson

		

Lasse Larsson

__________________________________________________

Fredrik Wernstedt
Ledarmot

Slutord
Ett stort tack riktas särskilt till alla inblandade för nedlagt arbete och engagemang i samband med all verksamhet
under det gångna året.
Den nya styrelsen har angenäma
utmaningar att hantera under det
kommande året för att utveckla föreningens verksamhet ytterligare till gagn
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för medlemmarna och för att attrahera nya medlemmar. Avgående styrelsen
vill tacka för sig för det gångna året
och önska den nya styrelsen all lycka
till.
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www.carlscorona.com

