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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 verksamhets-

året som brukligt, erbjudit regelbunden 

verksamhet 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. 

Intresse för cigarrer och kulturen kring 

dessa är fortsatt positiv, där vi kan notera 

ett ökat intresse för cigarrkulturen. Bland 

annat har ett par nya försäljningsställen av 

premiumcigarrer etablerats i Karlskrona 

bland annat inom restaurangbranschen, 

men också kopplat till herrekipering.

Nya medlemmar och stödmedlemmar 

har blivit invalda i klubben under verksam-

hetsåret, vilka vi särskilt hälsar välkomna, 

samtidigt som några f.d. aktiva medlemmar 

valt att bli stödmedlemmar och någon har 

lämnat klubben. Vi kan därför konstatera 

ett fortsatt stabilt medlemsantal i klubben.

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 17: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 fortsätta 

att utvecklas i positiv och trivsam anda.

Medlemmar
Föreningen hade vid halvårsskiftet 19 

medlemmar, 4 ”past members” och 14 

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 
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Omslagsbild: Carlscorona Smokin' Riders



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
Webbansvarige, Lasse Carlsson, har 

fortsatt att oförtrutet uppdatera klubbens 

hemsida www.carlscorona.com  där vår 

samlade medlemsinformation finns. Hem-

sidan har fortsatt att växa allteftersom 

verksamheten genomförts och dokumen-

terats. Vi har vår egen domän. Vår leveran-

tör av webhotell är ”Altefur Webdesign” 

med säte i Karlskrona.

På vår hemsida har vi även ett diskussions-

forum (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 Cigarr-

klubbs verksamhet, men också i övrigt 

hitta mycket av intresse om cigarrer och 

cigarrtillbehör.

3



Träffar under verksamhetsåret
September 

Harkalas och årsmöte. Vi träffades i år 

hemma hos Markus Ardin, och började 

med mingel på altanen. Därefter följde 

sedvanligt årsmöte och efter det en ännu 

mer sedvanlig kräftskiva! Månadens cigarr 

var perdomondo 2 Epicure, som belöna-

des med en  3:a.

Oktober 

Indonesisk afton hemma hos Kenneth och 

Gisela Gyllensting i Ronneby. Bland annat 

avnjöts grillad kyckling i indonesisk stil och 

världens dyraste kaffe (så kallat LUWAK-

kaffe). Kvällen avslutades med en provning 

av den indonesiska cigarren Bos-Lucks, 

”made by artistic women”. Cigarren upp-

skattades av deltagarna och värderades 

till en 4:a!

November 

Först en som vanligt mycket god hambur-

gare på Bourbon och sedan förflyttning till 

deras cigarrlounge. Kvällens cigarr var en 

Crispin Petino från Venezuela. Den fick en 

4:a i bedömning.

December 

Först avnjöts ett julbord på Restaurang 

Eken, sedan förflyttade vi oss tvärs över 

gatan till Bourbon Cigarrlounge för att 

njuta av cigarrer. Månadens cigarr var AKA 

Cigars, Hybrid Red SOS (Toro), som fick 

en 4:a.
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Crispin Petino

AKA Cigars, Hybrid Red SOS

Perdomondo 2 Epicure

Bos-Lucks, ”made by 
artistic women”



Januari 

I januari hölls inget möte.

Februari 

Vi träffades på Bourbons, njöt av goda 

hamburgare och därefter månadens cigarr 

i deras cigarrlounge, J. Fuego Pennsylvania 

Broadleaf Robusto. Cigarren fick en 4:a av 

deltagarna, pris 40 kr.

Mars

Vi träffades på Bourbons, njöt av goda 

hamburgare och därefter månadens cigarr 

i deras cigarrlounge, AKA Cigars - Hybrid 

Red SOS Corona. Cigarren fick en 4:a av 

deltagarna, pris 50 kr. 

April

Vi träffades på Bourbons, njöt av goda 

hamburgare och därefter månadens cigarr 

i deras cigarrlounge, Macanudo Cru Royale, 

Toro. Cigarren fick en 3:a av deltagarna, 

pris 50 kr.

Maj 

Vi träffades hemma hos Mats P Olsson, i 

ett tält han rest på sin gräsmatta. Lasse C 

grillade korvspett med sex olika korvar. 

Mats och hans fru Karin bjöd på potatis-

sallad och potatisgratäng, bröd och en 

massa andra goda tillbehör. Sedan var det 

dags för tävling och "träningsläger" inför 

Cigar Smoking World Championship 2018. 

Spänningen i tältet var olidlig, till slut gick 

Gunnar in som vinnare på 67 minuter, 

tvåa blev Joakim. Cigarren som röktes var 

den officiella tävlingscigarren Macanudo 

Inspirado Marevas. Cigarren fick en 4a i 

betyg av medlemmarna! 5

J. Fuego Pennsylvania 
Broadleaf Robusto.

Macanudo Cru Royale, Toro

Macanudo 
Inspirado Marevas

AKA Cigars - Hybrid Red 
SOS Corona
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Juni 

I klubben har vi en träff som heter Carls-

corona Smokin' Riders. Denna gång var 

det tre hojar som körde en runda innan 

alla träffades hemma hos Lasse C. Lasse 

bjöd på gubbröra, tjocka revben som legat 

på grillen i 7 timmar samt rabarberpaj. 

Sedan blev det tipspromenad med fina 

vinster. Till kaffet var det dags för måna-

dens cigarr Alec Bradley Black Market 

Fifthy Hooligan Barber Pole. Cigarren fick 

endast en 2a i betyg av deltagarna.

Alec Bradley Black Market 
Fifthy Hooligan Barber Pole



7

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 

Markus Ardin i september.

Styrelsen har under det gångna verksam-

hetsåret bestått av:

President  Kenneth Gyllensting

Vice President  Claes Persson

Skattmästare  Mikael Lindskog

Notarie   Markus Ardin

Humidore & 
Cigarrmästare Kenneth Gyllensting

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 inblanda-

de för det nedlagda arbetet och engage-

mang i samband med all verksamhet under 

det gångna året. 

Den nya styrelsen har angenäma utmaning-

ar 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.



__________________________________________________

Kenneth Gyllensting   

President/Humidore

__________________________________________________

Mikael Lindskog

Skattmästare

__________________________________________________

Lasse Carlsson

suppleant

__________________________________________________

Claes Persson

Vice president

__________________________________________________

Markus Ardin   

Notarie

__________________________________________________

Gunnar Svensson

suppleant

Karlskrona den 5 september 2017
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