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Inledning
Föreningen bildades den 1 april 2000 av 

några cigarrintresserade personer. Nu 

kan vi lägga ytterligare ett verksamhetsår 

bakom oss. 

Föreningen har under verksamhetsåret 

som brukligt, erbjudit regelbunden verk-

samhet i stort sett varje månad med bland 

annat presentation av en ny ”Månadens 

cigarr” vid varje månadsmöte. 

Under sommaren hölls ett uppehåll av 

planerade månadsträffar under juli och 

augusti. 

En ny medlem har tillkommit under året 

medan antalet past members och stöd-

medlemmar varit oförändrat.

Trots att klubben fortfarande inte lyckats 

etablera sig i ny klubblokal efter förlusten 

av vår cigarrlounge på Sparrensgatan, 

har det ändå anordnats regelbundna 

månadsmöten, där förutom trivsamt 

umgänge, provning av en ”ny” cigarr varit 

huvudmålet för träffarna. Klubben tackar 

särskilt varmt de som möjliggjort att våra 

månadsträffar kunnat genomföras, särskilt 

stort tack till Bourbon Burgers Cigars and 

Lounge med sin cigarrlounge där en del 

av våra månadsmöten sedan har genom-

förts!

När vi summerar föreningens 19:e verk-

samhetsår kan det noteras att vi kontinu-

erligt haft olika cigarranknutna aktiviteter 

med hög kvalitet under det gångna året, 

trots att en permanent lokallösning ännu 

inte uppnåtts. 

Klubben har naturligtvis därför under stor 

del av verksamhetsåret fokuserat på att 

finna nya lokaler för verksamheten, vilket i 

sin tur tyvärr till viss del tagit en del energi 

från den primära verksamheten. Ambition 

och förhoppning är dock fortfarande höga 

att finna en ny lokallösning så snart som 

möjligt, så att verksamheten kan fortsätt 

att utvecklas i positiv och trivsam anda.

Medlemmar
Föreningen hade vid halvårsskiftet 21 

medlemmar, 4 ”past members” och 16 

stödmedlemmar. Medlemmarna presente-

ras på klubbens hemsida. Medlemsavgiften 

är för närvarande 300 kronor per år. 

Stödmedlem betalar 100 kronor för 2 år.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits kon-

tinuerligt, med mötesdagar 1:a tisdagen 

varje månad, men med sedvanligt uppehåll 

under sommarmånaderna och januari, och 

bl.a. presenterat en ny cigarr för avnju-

tande vid varje månadsmöte.

En del av verksamheten är inköp och 

försäljning av cigarrer till klubbens med-

lemmar.

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.
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Vicepresidenten Clas 
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(klubbens väska med 

förnödenheter)!



Hemsidan
Webbansvarige, Lasse Carlsson, har 

fortsatt att oförtrutet uppdatera klub-

bens hemsida www.carlscorona.com  där 

vår samlade medlemsinformation finns. 

Hemsidan har fortsatt att växa alltef-

tersom 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 diskus-

sionsforum (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 cigar-

rer och cigarrtillbehör.

Träffar under verksamhetsåret
September 

Vi träffades hemma hos Lasse C. Efter 

årsmötet serverades kräftor med klas-

siska tillbehör, äppelkaka och vaniljsås. 

Lasse plockade sedan fram CarlsCorona 

cigarrs, torpedo 2006 som avnjöts i sol-

nedgången.

Oktober 

Träffen hölls på Bourbon där en och 

annan hamburgare serverades. Efter mat 

och dryck gick vi upp till Cigarrloungen 

där CAO Consigliere Associate Robusto 

som fick en 4:a av deltagarna avnjöts. 3

CarlsCorona cigarrs
torpedo 2006

CAO Consigliere 
Associate Robusto



November 

En kväll med helrökat! Vi träffades på 

Sturkö Rökeri hos Andreas som serve-

rade en fantastisk trerätters middag inne i 

sitt rökeri. Vi satt bredvid rökugnarna och 

bara njöt. Först fick vi en tallrik med god-

saker från rökeriet. Som huvudrätt 

serverades en fantastisk nyrökt fläskfile 

med potatisgratäng och rotfrukter. 

Till dessert blev det Andreas goda franska 

äppelkaka med vaniljsås. Kvällens cigarr 

var Fratello Bianco IV, som fick en 4a i 

betyg av deltagarna. Innan vi åkte hem 

handlades det från rökeriets delikatess-

disk.

December 

Julbord med godsaker på Restaurang 

Eken. Därefter gick vi över gatan till 

Bourbone och deras cigarrlounge för att 

njuta av Cornelius & Anthony Daddy Mac, 

Corona Gorda. Cigarren fick en 4:a av 

deltagarna. 

Januari 

I januari hade vi som vanligt inget möte.

Februari 

Träffen hölls på Bourbon där en och 

annan hamburgare serverades. Efter mat 

och dryck gick vi upp till Cigarrloungen. 

Kvällens cigarr var Rocky Patel Prohibition 

Toro Connecticut Natural 16 Ct Jar 4a i 

betyg av deltagarna.

Mars

Träffen hölls på Bourbon där en och 

annan hamburgare serverades. Efter mat 

och dryck gick vi upp till Cigarrloungen. 4

Cornelius & Anthony 
Daddy Mac, Corona Gorda

Padilla Connecticut Toro

Fratello Bianco IV,

Rocky Patel Prohibition 
Toro Connecticut 
Natural 16 Ct Jar 



Kvällens cigarr var Padilla Connecticut Toro. 

Cigarren fick en 4 i betyg av deltagarna.

April

Ingen träff.

Maj 

Inga uppgifter.

Juni 

I klubben har vi en årlig träff som heter 

Carlscorona Smokin' Riders. Denna gång 

var det ingen som körde motorcykel – 

däremot dök det upp två medlemmar på 

moped... Vi var hemma hos Lasse C som 

serverade gubbröra, ett lass tjocka revben, 

sidfläsk och rostbiff som legat på grillen i 

minst 7 timmar samt rabarberpaj. Till kaffet 

var det dags för månadens cigarr som var 

CarlsCorona Cigars!
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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 som beskrivits tidigare hos 

Lasse Carlsson i september.

Styrelsen har under det gångna verksam-

hetsåret bestått av:

President &
Humidore Kenneth Gyllensting

Vice President  Claes Persson

Skattmästare  Mikael Lindskog

Notarie   Ola Svensson

Humidore Leif Pettersson

Suppleant  Gunnar Svensson

Suppleant Lasse Carlsson 

Övriga uppdrag
Revisorer Mats P Olsson

Valberedning Andreas Birkestedt

Valberedning Filip Persson
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Slutord
Ett stort tack riktas särskilt till alla inblan-

dade för det nedlagda arbetet och enga-

gemang 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 lycka till.
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__________________________________________________

Kenneth Gyllensting   

President

__________________________________________________

Mikael Lindskog

Skattmästare

__________________________________________________

Leif Pettersson

Humidore

__________________________________________________

Lasse Carlsson

Suppleant

__________________________________________________

Claes Persson

Vice president

__________________________________________________

Ola Svensson   

Notarie

__________________________________________________

Gunnar Svensson

Suppleant

Karlskrona den 9 september 2019
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