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Inledning
Föreningen bildades/konstituerades den

1 april 2000 utav några cigarrintresserade.

Nu kan vi lägga ytterligare ett år

bakom oss. Intresset för cigarrer och

kulturen kring dessa är positivt.

Föreningen har under året inte vuxit

men ambitionerna är fortsatt höga.

Nu när vi summerar det gångna året

måste vi säga att vi kommit långt och

föreningen är under fortsatt utveckling.

Föreningen har lyckats finna en lokal

”cigarrrummet” på Sparrensgatan 3 i

centrala Karlskrona. Detta är en fram-

tidsfråga för föreningen då förändringar i

tobakslagen innebär att rökning på ser-

veringsställen blir förbjuden från 1 juni

2005. Vi har mot slutet av året sett ett

ökat intresse för föreningen i samband

med lokalens iordningsställande.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 10 med-

lemmar och 9 stödmedlemmar.

Medlemmarna redovisas på vår hemsida.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits

kontinuerligt, första torsdagen varje

månad har varit föreningens vanliga

mötesdag med uppehåll under sommar-

månaderna träffades vi kl. 19.00 på

Restaurang Nivå. Första torsdagen varje

månad har varit huvudträffen och varit

den dag flest medlemmar slutit upp. Vi

måste dock konstatera att antal besöka-

re varit lågt.

En del av verksamheten är inköp och

försäljning av cigarrer till klubbens med-

lemmar, inköpen har Humidoren

Kenneth Gyllensting skött på ett före-

dömligt sätt.

Kenneth Gyllensting är carlscoronas

representant i Svenska CigarrAkademien,

föreningen är också medlem i densamma.

Februari 2004
Ett antal cigarrnjutare träffades den 5

februari på Nivå för att äta och dricka

gott. Kvällens höjdpunkt var förhands-

testen av tre De Veras. Klubben hade

fått ett provpaket med cigarrer från

Småländska Cigarrimporten. Tillverkare

är Luis De Vera på Dominikanska. Han

gör tre märken, 100% handrullade

Premium cigarrer. Tobaken som används

är "Olor Dominicano" och "Piloto

Cubano" med olika wrappers: Piedra

Blanca har Connecticut shade,

Monteplata har Dominikanskt och Cotui

har Sumatra. Alla 3 märkena finns från

Panetela upp till den största - Toro. Vi

njöt för fullt och betyget sattes till 3+ på

vår 5gradiga skala. Ett minus var att

Piedra Blanca rullade upp sig!

Mars 2004
4 mars, styrelsemöte hos Mats P

Olsson, därefter cigarrmiddag på Nivå.

Efter en god måltid och lite gott att

dricka testades en cigarr som Kenneth

G köpte på Kanarieöarna för ett år

sedan. Vi konstaterade att cigarrerna -

ST Dupont, Churchill - mått bra i humi-

doren och poängen blev 4.
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Medlemmarna tyckte alla att dom var

milda lättrökta och gav en härlig rök. 

April 2004
Årsmöte och cigarrmiddag den 1 april.

Efter en god måltid diskuterades och

testades förfalskade cigarrer mot äkta

vara. Kenneth Gyllensting hade kommit

över Cohiba och Montecristo som helt

klart var förfalskade - det rådde ingen

tvekan. 

Maj 2004
En fantastisk kväll med god mat och

cigarrer i BaseCamp, Blekinge Offroad.

Sex medlemmar slöt upp i skogen den 6

maj. Det bjöds på jeepsafari och grillbuf-

fé i äventyrsrestaurangen. Därefter tes-

tades Quorum, en handrullad cigarr från

Nicaragua. Vi hade fått fyra testcigarrer

från Cigarrfirman Svärd i Göteborg

www.cigarren.se Corona, Robusto, Toro

och en Churchill. En mycket prisvärd

cigarr som vi gav 3+.

November 2004
En liten, men trogen skara slöt upp för

att titta och besluta om detta ska bli vår

nya klubblokal. Lokalen är liten, men

består av två rum, liten hall samt en toa.

Det beslutades att Lasse Carlsson och

Leif Johansson ska göra de viktigaste

ombyggnationerna för att få den rätta

looken. Till sin hjälp kommer de att kalla

in andra medlemmar när så behövs.

Halva klubbkassan kommer att satsas på

ombyggnationen. Flera medlemmar

kommer att donera prylar till lokalen2



och vi hoppas att flera kommer att

sponsra och ställa upp med utrustning.

Klubblokalen kommer att renoveras i

flera steg, detta är det första för att

göra den beboelig. Målet är att under

decembermötet den 7, ska vi inviga

lokalen med jultalrik, glöggtest, peppar-

kakor och grönmögelost samt några nya

cigarrer.

December 2004
Invigning av carlscorona cigarrum

En historisk kväll för carlscoronas med-

lemmar, vi invigde vårt cigarrum. Lasse

Carlsson och Leif Johansson har kämpat

in i det sista för att få lokalen i "färdigt"

skick. Alla tyckte att arbetet var mycket

bra utfört, lokalen var trivsam och kän-

des helrätt. Vi började kvällen med att

avnjuta ett litet julbord. Därefter pre-

senterade Mikael Andersson de tre glög-

gerna som skulle testas. Blossa spetsad

med rom, Snälleröds Röda Glögg och

Dufvenkroks Special. Pepparkakor och

grönmögelost samt kvällens andra höjd-

punkt, testen av Davidoff Especiales no

7 2004 Limited Edition. Den är en real

robusto med 7 olika tobakssorter.

Mycket begränsad upplaga - Sveriges

kvot var 100 lådor. Själva invigningscer-

monin bestod av att Lasse L (klubbens

enda passiva rökare) snoppade en cigarr,

därefter tände alla sina cigarrer.

Davidoffen gavs betyget 4+. Till bästa

glögg, både utan och med cigarr, utsågs

Blossa (det hörs på namnet, sade

någon). Kenneth G presenterade sedan

de övriga tre cigarrerna som köpts in3



dagen till ära. En unik cigarr, en färskrul-

lad robustos av Aldo Machado, kubansk

cigarrullare numera bosatt i Sverige.

Övriga nyinköp var Ashton VSG

Belicoso No 1 (dominikansk) och

Padron Delicias (Nicaragua).

Bilder från de flesta tillfällen finns på

vår hemsida.

Hemsidan
Lasse Carlsson arbetar flitigt med vår

hemsida, där vår samlade medlemsinfor-

mation finns. Hemsidan har under året

förändrats och fortsatt växa allteftersom

verksamheten genomförts och doku-

menterats. Vi har vår egen domän dit

allt material flyttats. Vår leverantör av

webhotell heter City Network och finns

bl.a. representerat i Karlskrona.

www.carlscorona.com 
Hemsidan, vår samlingsplats på nätet

har uppdaterats av vår vice president

Lasse Carlsson på ett mycket föredöm-

ligt bra sätt och skall ha ett stort tack

för detta arbete.

På vår hemsida har vi även ett dis-

kussionsforum(cigarrprat) som har

används flitigt av deltagare från hela

Sverige/världen. Kenneth Gyllensting är

moderator för denna. Enligt uppgift så

är vårt diskussionsforum nu störst i

Sverige och ett särskilt tack för arbetet

med detta riktas till Kenneth Gyllensting

och vår stödmedlem Peter Holm,

Oskarshamn som utvecklat cigarrprat.

Statistik visar att den är mycket välbe-

sökt.

Noteras kan också att vi får mycket

mail och positiva synpunkter om vår

hemsida.

Styrelsen
Styrelsens arbete har präglats av en oby-

råkratisk anda, och vanliga möten har

behandlat löpande ärenden om verksam-

heten i enighet utan protokoll. Årsmötet

genomförde vi på Karlskrona advokatby-

rå, Karlskrona den 1 april 2004.

Styrelsen har under året bestått av:

President Mikael Andersson

Vice President Lasse Carlsson

Skattmästare Mats P. Olsson

Notarie Leif Johansson

Humidoren & Cigarrmästare 

(ledamot) Kenneth Gyllensting

Ledamot Gunnar Svensson

Ledamot Bertil Ericsson

1:e Suppleant Hans Jensén

2:e Suppleant vakant

Övriga uppdrag:

Revisorer Lasse Larsson och 

Marie-Louise Bescher

Slutord
Styrelsen vill tacka för sig för det gångna

året och önska den nya styrelsen all väl-

gång4



____________________________________________________

Mikael Andersson

____________________________________________________

Mats P. Olsson 

____________________________________________________

Kenneth Gyllensting

____________________________________________________

Bertil Ericsson

____________________________________________________

Lasse Carlsson

____________________________________________________

Leif Johansson

____________________________________________________

Gunnar Svensson

____________________________________________________

Hans Jensén

Karlskrona den 15 april 2005
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