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Inledning

Innehåll

Föreningen bildades den 1 april 2000 av

Inledning

under verksamhetsåret, där en del av våra
månadsmöten sedan har genomförts!
När vi summerar föreningens 16:e

Medlemmar

några cigarrintresserade personer. Nu

Verksamhet

kan vi lägga ytterligare ett verksamhetsår

verksamhetsår kan det noteras att vi

bakom oss.

kontinuerligt haft olika cigarranknutna akti-

Hemsidan

Föreningen har under verksamhets-

Styrelsen

året som brukligt, erbjudit regelbunden

året, trots att en permanent lokallösning

verksamhet varje månad med bland annat

ännu inte uppnåtts.

presentation av en ny ”Månadens cigarr”
vid varje månadsmöte.
Under sommaren hölls ett uppehåll

stor del av verksamhetsåret fokuserat på
att finna nya lokaler för verksamheten,
vilket i sin tur tyvärr till viss del tagit en del

augusti.

energi från den primära verksamheten.
Ambition och förhoppning är dock fort-

dessa är fortsatt positiv, där vi kan notera

farande höga att finna en ny lokallösning

ett ökat intresse för cigarrkulturen. Bland

så snart som möjligt, så att verksamheten

annat har ett par nya försäljningsställen av

kan fortsätta att utvecklas i positiv och

premiumcigarrer etablerats i Karlskrona

trivsam anda.

bland annat inom restaurangbranschen,
men också kopplat till herrekipering.
Nya medlemmar och stödmedlemmar

Medlemmar
Föreningen hade vid halvårsskiftet 25

har blivit invalda i klubben under verksam-

medlemmar, en ny medlemsansökan och

hetsåret, vilka vi särskilt hälsar välkomna,

36 stödmedlemmar.

samtidigt som några f.d. aktiva medlemmar

Medlemmarna presenteras på klub-

valt att bli stödmedlemmar och någon har

bens hemsida. Medlemsavgiften är för

lämnat klubben. Vi kan därför konstatera

närvarande 600 kronor per år. Stödmed-

ett fortsatt stabilt medlemsantal i klubben.

lem betalar 100 kronor för 2 år.

Trots att klubben fortfarande inte
lyckats etablera sig i ny klubblokal efter

Verksamhet

förlusten av vår cigarrlounge på Sparrens-

Under året har verksamhet bedrivits kon-

gatan, har det ändå anordnats regelbundna

tinuerligt, med mötesdagar 1:a tisdagen

månadsmöten, där förutom trivsamt

varje månad, men med sedvanligt uppe-

umgänge, provning av en ”ny” cigarr varit

håll under sommarmånaderna, och bl.a.

huvudmålet för träffarna. Klubben tackar

presenterat en ny cigarr för avnjutande vid

särskilt varmt de som möjliggjort att våra

varje månadsmöte.

månadsträffar kunnat genomföras, särskilt
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Klubben har naturligtvis därför under

av planerade månadsträffar under juli och
Intresse för cigarrer och kulturen kring

Omslagsbild: Carlscorona bland stjärnorna.

viteter med hög kvalitet under det gångna

En del av verksamheten är inköp

stort tack till Bourbon Burgers Cigars and

och försäljning av cigarrer till klubbens

Lounge med sin cigarrlounge som invigdes

medlemmar.

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
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 mycket av intresse om cigarrer
och cigarrtillbehör.
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Träffar under verksamhetsåret
September

Royal Danish Cigars.

Harkalas och årsmöte. Ett väl genomfört årsmöte under Mikael Augustssons
ledning som mötesordförande och
kräftskiva som hölls på Play bar där ägaren
till restaurangen, klubbmedlemen Mårten Johansson, efter årsmötet serverade
svenska kräftor med allehanda delikata
tillbehör. Därutöver ädla drycker och
naturligtvis månadens cigarr, Alec Bradly
Black Market Toro!
Den 21 september var det dags igen
med en cigarrminimässa på Play bar.
Mellgrens tobak och Royal Danish Cigars
presenterade en del av sitt sortiment
som avnjöts på Play bars uteservering.
Det bjöds också på intressanta föreläsningar om cigarrerna som presenterades
under kvällen. Klubben riktar stort tack till
Mårten med personal och till Henrik Hp
Petersson på Mellgrens Tobak och Jan von
Vistisen, Royal Danish Cigars.

AVO No. 5 Tubos

Oktober
Cigarrklubben träffades på Play bar, för att
avnjuta en god måltid, ”Flygande Jacob”,
Månadens cigarr var AVO No. 5 Tubos,
som inte föll alla helt i smaken, men ändå
blev en bra avrundning av kvällen.

November

Partagas Aristocrats

Denna träff avhölls hemma på Lasse
Carlssons altan. Det bjöds på ankbröst,
rostade trattkantareller och potatisgratäng!
Månadens cigarr, blev denna gång en
”cuban”, Partagas Aristocrats som avnjöts
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efter den goda måltiden.

December
Julfest med julölsprovning och cigarrprovning. Klubbvärd, var åter igen Mårten Johansson, nu på sin ombyggda och omdöpta

Alec Bradly
Black Market Toro

restaurang, f.d. Play bar, numera Bourbon
Burgers Cigarr and Lounge. Det ska noteras att en ny cigarrlounge, där klubben för
övrigt bistår med nyinköpta ”rökgasätare”
och ozonaggregat, också invigdes under
kvällen.
Mårten hade fixat ett julbord med olika
juldelikatesser, som tillsammans med goda
drycker och värdens gästfrihet var mycket
uppskattad av deltagarna.
Efter all julmat avnjöts månadens cigarr
Padron - 6000 natural.

Januari
Månadsträff på Bourbon Burgers Cigarr and
Lounge. Mårten serverade superhamburgare, med dubbelt av allting!
Efter dessa mastikt goda hamburgare,
testades ett mindre urval av olika cigarrer
från klubbhumidoren.

Februari
Åter igen samlades deltagarna på Bourbon
Burgers Cigarr and Lounge, där hamburgare stod på menyn även denna månad.
Mårten hade dock ytterliggare ”vässat”
superhamburgarna som under denna kväll

Private Stock No4

konstaterades vara ”stauns” bästa! Efter fantastiskt god måltid, avnjöts månadens cigarr
Private Stock No4.

Mars
Bourbon Burgers Cigarr and Lounge, Mårten, bjöd på Oxrullader! Men kvällens träff,
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började med en intressant vinprovning,

Buena Vistas Reserva
Petit Pyramide

regisserad av Janni Fransson från Systembolaget. Janni hade verkligen fått till en fin
kombination av viner att prova, både till
Oxrullader och månadens cigarr.
Månadens cigarr var Buena Vista
Reserva 2008 Petit Piramide. (Mer om
vinprovningen finns att se på www.carlscorona.com )

April

JDN Factory
Selects J68 Cuban

Månadsträffen startade på Karlskrona kafferosteri, där Joakim och Ola visade rostning av en batch kaffebönor och berättade
om kafferostningsprocessen. Därefter blev
det kaffeprovning där vi fick testa olika
rostningsgrader på den färdiga drycken. Ett
mycket uppskattat och intressant studiebesök. Efter kafferosteriet åkte vi in till
Bourbon Burgers Cigarr and Lounge och
käkade hamburgare. Lika goda som vanligt!
Månadens cigarr, JDN Factory Selects
J68 Cuban avnjöts därefter i Bourbons
Cigarrlounge.

Maj
Maj månadsträff startade med samling

Placers Habano
Gordo, Double Toro, 6X60

vid Marinens Planetarium vid Bataljon af
Trolle. Bengt Fröberg lärde oss massor
om stjärnor och planeter som vandrade
på planetariets stjärnhimmel. Efter att vi
var så fullmatade av stjärninformation att
vi inte kunde ta emot mer, vandrade vi till
Bourbon Burgers Cigarr and Lounge, där
Mårten med personal serverade läckra
hamburgare. Månadens cigarr var Placeres
Habano Gordo, Double Toro.
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Juni
MC-tur och grillfest. Carlscorona
Smokin´Riders årliga motorcykeltur gick

CAO Limited Edition Court

planenligt av stapeln! Dock bara med en
motorcykel i år! Eventet döptes därför
tillfälligt om till ”The Lonely Smoking Rider.
Deltagarna träffades dock i tid hemma hos
Lasse och Marianne på Villa Carmell, vilket
var målet för den planerade motorcykelturen. Värdparet bjöd där på en ”helgjuten”
kväll tillsammans med Fredrik Olsson.
Fredrik startade kvällen med ölprovning,
sommaröl både ur Systembolagets, men
också ur sitt egna sortiment. Intressant och
mycket god ölprovning.
Sen serverade Lasse o Marianne på
supergoda grillade revben med tillbehör
och rabarberpaj till efterrätt
Månadens cigarr var denna härliga kväll
CAO Limited Edition Court.

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 på PlayBar 1 september
2015.
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Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av:
President

Leif Petersson

Vice President Claes Persson
Skattmästare

Olle Klein

Notarie 		

Markus Ardin

Humidore & Cigarrmästare (ledamot)
		

Kenneth Gyllensting

Ledamot

Gunnar Svensson

Övriga uppdrag
Revisorer

Mats P Olsson

Valberedning

Andreas Birkestedt

		

Filip Persson


Slutord
Ett stort tack riktas särskilt till alla inblandade för det nedlagda 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, 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
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lycka till.

Karlskrona den 6 september 2016

__________________________________________________

__________________________________________________

Leif Petersson			

Claes Persson

President

Vice president

__________________________________________________

__________________________________________________

Olle Klein 			

Markus Ardin			

Skattmästare

Notarie

__________________________________________________

__________________________________________________

Kenneth Gyllensting			

Gunnar Svensson

Cigarrmästare/Humidore

Ledamot
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www.carlscorona.com

