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Inledning

Innehåll

kontinuerligt haft olika cigarranknutna akti-

Föreningen bildades den 1 april 2000 av

viteter med hög kvalitet under det gångna

Medlemmar

några cigarrintresserade personer. Nu

året, trots att en permanent lokallösning

Verksamhet

kan vi lägga ytterligare ett verksamhetsår

ännu inte uppnåtts.

Inledning

bakom oss.

Hemsidan

Föreningen har under verksamhets-

Styrelsen

att finna nya lokaler för verksamheten,

verksamhet varje månad med bland annat

vilket i sin tur tyvärr till viss del tagit en del

presentation av en ny ”Månadens cigarr”

energi från den primära verksamheten.

vid varje månadsmöte, med undantag av

Ambitionen och förhoppningarna är dock

den sedvanliga ”motorcykelträffen” i juni

höga att finna en ny lokallösning så snart

månad.

som möjligt, så att verksamheten kan

av planerade månadsträffar under juli och
augusti. Intresset för cigarrer och kulturen
kring dessa är fortsatt positiv.

fortsätta att utvecklas i positiv och trivsam
anda.

Medlemmar

Nya medlemmar och stödmedlemmar

Föreningen hade vid halvårsskiftet 24

har blivit invalda i klubben under verksam-

medlemmar och 36 stödmedlemmar.

hetsåret, vilka vi särskilt hälsar välkomna,

Medlemmarna presenteras på klubbens

samtidigt som några har lämnat klubben.

hemsida.

Vi kan därför konstatera en fortsatt stabil
nivå av medlemsantalet i klubben.
På grund av ägarskifte av fastigheten
där vi hyrde vår klubblokal ”Cigarrum-

Medlemsavgiften är för närvarande
600 kronor per år. Stödmedlem betalar
100 kronor för 2 år.

met”, sades lokalen upp av den nya

Verksamhet

fastighetsägaren och vi blev tvingade att

Under året har verksamhet bedrivits kon-

flytta ut ur vår med omsorg och kärlek

tinuerligt, med mötesdagar 1:a tisdagen

inredda och inrökta klubblokal den sista

varje månad, men med sedvanligt uppe-

september 2013.

håll under sommarmånaderna, och bl.a.

Klubben har trots detta därefter
anordnat regelbundna månadsmöten, där
förutom trivsamt umgänge provning av en

presenterat en ny cigarr för avnjutande vid
varje månadsmöte.
En del av verksamheten är inköp

”ny” cigarr varit huvudmålet för träffarna.

och försäljning av cigarrer till klubbens

Klubben tackar särskilt varmt de som

medlemmar.

möjliggjort att våra månadsträffar kunnat
genomföras!
När vi summerar föreningens 14:e
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stor del av verksamhetsåret fokuserat på

året som brukligt erbjudit regelbunden

Under sommaren hölls ett uppehåll

Omslagsbild: Vi lämnar tyvärr vår fina lokal!

Klubben har naturligtvis därför under

verksamhetsår kan det noteras att vi

Inköpen har klubbens Cigarrmästare/
Humidore, skött tillsammans med Presidenten. Målsättningen är att klubbens humidor alltid skall innehålla ett lagom stort

urval cigarrer av olika karaktär, storlek och
pris. Humidoren är under tiden klubben
saknar egen lokal, i ”kontinuerlig drift” och
placerad hos en av klubbens medlemmar.
Humidoren kan nyttjas av medlemmar
under kontorstid på vardagar. Klubben
tackar för att detta arrangemang kunnat
genomföras.

Hemsidan
Vice presidenten, Lasse Carlsson, har
fortsatt att oförtrutet uppdatera klubbens
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 är klubbens
ansvarige 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.
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Träffar under verksamhetsåret
September
Harkalas, ett väl genomfört årsmöte
under Mikael Augustssons ledning som
mötesordförande och kräftskiva hölls
i klubblokalen där det efter årsmötet

Jose Pepin Garcia
Vegas Cubanas Imperiales

avnjöts svenska kräftor med allehanda
delikata tillbehör. Därutöver ädla drycker
och naturligtvis månadens cigarr, Jose
Pepin Garcia - Vegas Cubanas Imperiales.

Oktober
Cigarrklubben, nu utan ”egen” lokal träffades på PlayBar, som ägs av klubbmedlemmen Mårten Johansson, för att äta en
god måltid, närproducerat älgkött med
tillbehör.
På Play Bars något kylslagna uteser-

Davidoff Nicaragua
Short Corona

vering avnjöts sedan månadens cigarr
Davidoff Nicaragua Short Corona, som
tillsammans med den tidigare intagna måltiden värmde alla närvarande.

November
Även denna träff arrangerades på PlayBar.
Mårten hade fixat en supergod hamburgertallrik!!!

My Father Cigars
Flor de Las Antillas,

Månadens cigarr, My Father Cigars
Flor de Las Antillas, avnjöts efter den goda
måltiden.

December
Julfest och cigarrprovning. Klubbvärd, var
åter igen Mårten på Play Bar. Mårten hade
fixat ett julbord med olika juldelikatesser, som tillsammans med god dryck och
värdens gästfrihet var mycket uppskattad
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av deltagarna.

Cuaba Generosos

Efter all julmat provades månadens
cigarr Cuaba Generosos.

Januari
En cigarrklubb utan ”egen” lokal, träffades
hemma hos Peter Munksgaard. Kvällen
började med en liten drink, det vill säga
Peter plockade fram massor av fin whisky
som han frikostigt bjöd på. Sedan blev det
en otrolig ostbricka med mer än 10 super-

CAO Mx2 Box-Press

goda ostar. Därefter huvudmålet Ossobuco
som var mycket smarrig. Avslutningsvis testades månades cigarr CAO Mx2 Box-Press.

Februari
Deltagarna samlades på Mats.P.Olssons
kontor, där han härbärgerar klubbens humidor medan vi söker ny lokal. Efter besöket
vid humidoren, begav sig deltagarna till Play

Padilla Cazadores
Robusto.

Bar, där hade Mårten hade fixat en rejäl bit
Tournedo med ugnstekt potatis och beafylld paprika! Månadens cigarr var Padilla
Cazadores Robusto.

Mars
Kvällens träff, hemma hos Lasse Carlsson,
började med en liten räkmacka. Därefter
grillade kammben, bakad potatis mm. Till
kaffet serverade Lasse hemgjorda semlor

CarlsCorona Cigars

vilket särskilt uppskattases.
Månadens cigarr som var ett urval av
vällagrade Carlscorona cigarrer.

April

La Aurora Corojo
Gran Corona, Toro
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Middag intogs på PlayBar, där Mårten
kreerat en rätt av oxfilé med grönsaksflarn,
mos av potatis med basilikasås i smördeg!
Månadens cigarr, La Aurora Corojo Gran

Corona, Toro från Dominikanska republiken.

Maj
Mårten serverade en Mexikansk buffé

Nub Maduro 464T

med tillbehör som tillsammans något
höjde temperaturen hos deltagarna.
Månadens cigarr var Nub Maduro 464T.

Juni
MC-tur och grillfest. Carlscorona
Smokin´Riders årliga motorcykeltur
ställdes in på grund av otjänligt motorcykelväder. Alla deltagarna träffades hemma
hos Ingvar K och Marianne, vilket var målet
för den annars planerade motorcykelturen,
där värdparet bjöd på en ”helgjuten” grill-

Zino Scepter Z Class

kväll! Månadens cigarr var denna härliga
kväll Zino Scepter Z Class.
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Styrelsen
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 klubblokalen/cigarrummet
3 september 2013.
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av:
President

Leif Petersson

Vice President

Lasse Carlsson

Skattmästare

Olle Klein

Notarie 		

Markus Ardin

Humidore & Cigarrmästare (ledamot)
		

Kenneth Gyllensting

Ledamot

Gunnar Svensson		

Övriga uppdrag
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Revisorer

Mats P Olsson

		

Lasse Larsson

Slutord
Ett stort tack riktas särskilt till alla inblandade för det nedlagt arbetet 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, i synnerhet att leda
sökandet efter en ny klubblokal, till gagn 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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Kenneth Gyllensting			

Gunnar Svensson

Cigarrmästare/Humidore

Ledamot
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