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Inledning
Föreningen bildades/konstituerades den 

1:e april 2000 av några cigarrintresse-

rade i Karlskrona.

Nu kan vi lägga ytterligare ett år

bakom oss. Intresset för cigarrer och 

kulturen kring dessa är positivt. 

Föreningen har under året ökat verk-

samheten något, men ambitionerna är 

fortsatt höga. Nu när vi summerar det 

gångna året måste vi säga att vi kom-

mit långt och föreningen är under stark 

fortsatt utveckling. Föreningen har 

en förhyrd lokal ”cigarrrummet” på 

Sparrensgatan 3 i centrala Karlskrona. 

Detta är en framtidsfråga för fören-

ingen då lagstiftningen kring rökning på 

uteställen/restauranger är förbjuden 

sedan 1 juni 2005. Succéprojektet med 

cigarrodlingen som Fredrik Wernstedt 

och Lasse Carlsson drivit under nu 

andra året har gjort att föreningen har 

utvecklats ytterligare och exponerats 

i media på ett mycket positivt sätt. 

Medlemstillströmningen 2006 har inte 

varit så här god på många år.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 15 med-

lemmar (under året har klubben fått 6 

nya medlemmar) och 30 stödmedlem-

mar. Medlemmarna redovisas på vår 

hemsida.

Medlemsavgiften är 600 kronor per 

år. Stödmedlem betalar 100 kronor för 

2 år.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits 

kontinuerligt, första tisdagen varje 

månad har varit föreningens vanliga 

mötesdag med uppehåll under som-

marmånaderna träffades vi kl. 18.00 i vår 

lokal. Första tisdagen varje månad har 

varit huvudträffen och varit den dag flest 

medlemmar slutit upp. Vi kan glädjande 

konstatera att antalet besökare ökar 

på träffarna och att det varit nära att 

alla inte fått plats. Alla medlemmar har 

nyckel till lokalen och kan nyttja lokalen 

efter egna tider och önskemål.

Två av föreningens medlemmar 

Fredrik Wernstedt och Lasse Carlsson 

driver vidare sitt cigarrprojekt och lyck-

ats över all förväntan även andra året. 

CarlsCoronaCigars heter märket och 

vi i föreningen har haft tillfälle att prova 

och att köpa några av läckerheterna. Ett 

stort tack riktas till Fredrik och Lasse 

för att spridit kunskapen om "cigarrod-

lingens" konst.

En del av verksamheten är inköp 

och försäljning av cigarrer till klub-

bens medlemmar, inköpen har främst 

"Humidoren" Kenneth Gyllensting skött 

på ett föredömligt sätt.

Kenneth Gyllensting är invald i 

Svenska CigarrAkademien, föreningen är 

också är medlem i densamma.

Mars
Årsmöte hade vi den 21 mars i vår trev-

liga lokal, det bjöds på smörgåstårta och 

två nya medlemmar, Peter Munksgaard 

och Victor Midenhag hälsades välkomna.
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Juni
Hurra! Årets SilverCigarr gick till 

Carlscorona cigarrklubb. 2006-års 

”SilverCigarr” delades ut den 6 juni 

under högtidliga former på Ulla 

Winblads Värdshus i Stockholm. Priset 

delas av Carlscorona cigarrklubb och 

CarlsCoronaCigars. Kenneth Gyllensting 

från cigarrklubben var på plats för att ta 

emot det åtråvärda priset. 

Övriga nominerade var; Kjerstin 

Dellert, Cigarrklubben Gustaf V och 

Joe Labero. SilverCigarren delas ut på 

Cigarrens Dag tillika Sveriges national-

dag av Svenska CigarrAkademien.

Motiveringen löd; Cigarrklubben 

Carlscorona - rikets kompetenta cigarr-

klubb med egen tobaksodling, cigarrtill-

verkning, klubblokal och cigarrforum.

September
Harkalas med CarlsCoronaCigars 

och Carlscorona cigarrklubb! Fredrik 

Wernstedt och Lasse Carlsson ställde 

till med ”Harkalas”. Harkalas har man 

sedan gammal Svensk tradition när sista 

tobaksplantan skördats. Kvällen avsluta-

des med en stor kräftskiva i Carlscorona 

cigarrklubbs cigarrum.

Oktober
Cigarrprovning. Kvällens testobjekt: Zino 

Platinum Scepter Chubby som tilldelades 

en 3:a i protokollet.

November
Ölprovning med den lokala bryggaren 

Fredrik Olsson drog mycket folk till 2



Carlscorona cigarrklubb.  Vi var hela 18 

personer vilket är ett rekorddeltagande 

för föreningen.

Ölen som testades under kvällen; 

Erdinger Weissbier, Brooklyn Lager, 

Zlatopramen Extra Premium, Postiljon, 

Aecht Schlenkerla rauchbier, Guiness 

extra stout, Chimay blå samt två under-

bara öl som Fredrik själv bryggt.

Ölkorv, bröd och annat gott serve-

rades under kvällen. Klubben fick under 

kvällen två nya medlemmar Olle Klein 

och Kerstin Ekberg Söderbom som nu 

är tillbaka i klubben.

December
Julfest med sillbord och premiär för 

CarlsCoronaCigars 2006. Under kväl-

len fick föreningen tre nya medlemmar, 

Calle T Doe, Ingvar Karlsson och Leif 

Pettersson som vi hälsar välkomna.

Lasse Carlsson (cigarrproducent) 

presenterade 2006-års cigarrproduktion.

Cigarrerna som testades var Torpedo, 

Robusto och Corona.

Hemsidan
Lasse Carlsson arbetar flitigt med vår 

hemsida, där vår samlade medlemsin-

formation finns. Hemsidan har under 

året förändrats och fortsatt växa allt-

eftersom verksamheten genomförts och 

dokumenterats. Vi har vår egen domän 

dit allt material flyttats. Vår leverantör 

av webhotell som vi bytt till under året 

heter Velocity och finns representerat i 

Karlskrona. www.carlscorona.com 

Hemsidan, vår samlingsplats på nätet har 3



uppdaterats av vår vice president Lasse 

Carlsson på ett mycket föredömligt bra 

sätt och skall ha ett stort tack för detta 

arbete.

På vår hemsida har vi även ett 

diskussionsforum (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.

Vi har en mycket väl sammanställd 

länksida där du kan hitta det mesta om 

cigarrer och tillbehör.

Noteras kan också att vi får mycket 

mail och positiva synpunkter om vår 

hemsida.

Nära samarbete sker med Fredrik 

Wernstedt och Lasse Carlssons projekt 

"cigarrodling". Deras hemsida finns på  

www.carlscoronacigars.se 

där man kan finna mycket kunskap kring 

tobaksodling och cigarrproduktion. Vi 

utbyter länkar till varandra.
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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 i vår lokal den 21 mars 

2006.

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 Fredrik Wernstedt

1:e Suppleant  Pierre Sundberg

Övriga uppdrag:
Revisorer Lasse Larsson 

Slutord
Styrelsen vill tacka för sig för det gångna 

året och önska den nya styrelsen all 

lycka till.



__________________________________________________

Mikael Andersson   

__________________________________________________

Mats P. Olsson    

__________________________________________________

Kenneth Gyllensting   

__________________________________________________

Fredrik Wernstedt

__________________________________________________

Lasse Carlsson

__________________________________________________

Leif Johansson   

__________________________________________________

Gunnar Svensson

__________________________________________________

Pierré Sundberg

  

Karlskrona den 6 mars 2007
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