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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 varje månad men med sedvanligt 

uppehåll under sommaren. 

Intresse för cigarrer och kulturen kring 

dessa är fortsatt positiv, men vi kan tyvärr 

skönja en tendens till minskning på antalet 

besök i cigarrummet under delar av det 

gångna verksamhetsåret. Därmed inte sagt 

att det bland medlemmar och stödmed-

lemmar, totalt avnjuts mindre mängd cigar-

rer än tidigare år, eller att antalet spontana 

besök i ”cigarrummet” för avnjutandet av 

en eller annan cigarr har minskat. 

När vi summerar föreningens 11:e 

verksamhetsår kan det noteras att vi 

kontinuerligt haft olika cigarranknutna akti-

viteter med hög kvalitet under det gångna 

året, men ambitionen är att ytterliggare 

höja aktivitetsnivån vid klubbens samman-

komster.

Klubblokalen
Föreningen har en förhyrd lokal, ”Ci-

garrrummet” i centrala Karlskrona. Mer 

information om lokalen finns på klubbens 

hemsida. Dessutom finns en ny möjlighet 

att virtuellt besöka lokalen på klubbens 

hemsida. En möjlighet som gjorts möjligt 

tack vare vice presidenten Lasse Karlssons 

företag ”Rondell.net Panoramabild”.  

Medlemmar
Föreningen hade vid halvårsskiftet 23 

medlemmar och 34 stödmedlemmar.

Medlemmarna presenteras på klubbens 

hemsida.

Medlemsavgiften är för närvarande 

600 kronor per år. Stödmedlem betalar 

100 kronor för 2 år.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits kon-

tinuerligt, med mötesdagar 1:a och 3:dje 

tisdagen varje månad, men med sedvanligt 

uppehåll under sommarmånaderna.  För-

sta tisdagen varje månad har varit den dag 

flest medlemmar slutit upp.

En del av verksamheten är inköp 

och försäljning av cigarrer till klubbens 

medlemmar.

Inköpen har främst klubbens Cigarr-

mästare/Humidore, Kenneth Gyllensting, 

skött på ett föredömligt sätt. Målsätt-

ningen är att klubbens humidor alltid skall 

innehålla ett lagom stort urval cigarrer av 

olika karaktär, storlek och pris.

Kenneth Gyllensting är invald i Svenska 

CigarrAkademien, en organisation där 

klubben också är medlem.

Hemsidan
Vice presidenten, Lasse Carlsson, arbe-

tar oförtrutet vidare med vår hemsida 

www.carlscorona.com, där vår samlade 

medlemsinformation finns. Hemsidan 

har tidigare förändrats och har därefter 

fortsatt att växa allteftersom verksam-

heten 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 ansvarar för detta 

diskussionsforum. 

Vi kan liksom tidigare stolt konsta-

tera, att vi har en mycket väl sammansatt 

hemsida där man kan följa Carlscorona 

Cigarrklubbs verksamhet, men också i öv-

rigt hitta det mesta av intresse om cigarrer 

och cigarrtillbehör.

Träffar under verksamhetsåret
September 

Harkalas, årsmöte och kräftskiva arran-

gerades av klubbens Notarie, Leif 

Johansson och hans hustru Helene. 

Förutom äventyrlig jeepfärd genom den 

vilda Blekingeterrängen till äventyrsanlägg-

ningen Blekinge Offroad i Boasjö, norr om 

Karlskrona, bjöds det på svenska kräftor, 

ädla drycker och en stor gästfrihet av 

värdparet. Ett urval av klubbhumidorens 

cigarrer decimerades starkt under kvällen. 

Oktober 

Lasse Carlsson arrangerade en annorlun-

da och mycket uppskattad ölprovning.

November 

Njutarkväll, utan annat tema än trevligt 

umgänge och njutningen av en god cigarr!

December 

Julfest och cigarrprovning. Kenneth 

Gyllensting och hans fru Giesela hade 
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Omslagsbild: Carlscorona 
Smokin´Riders årliga 

motorcykeltur.



förvandlat Cigarrummet till ett veritabelt 

julbord. Det gavs ändå utrymme för prov-

ning av The Griffin's XXVI Special Edition 

2010 efter den fantastiskt goda julmaten.

Utöver ”julbordskvällen” samlades 

som blivit brukligt under de senaste åren, 

en skara cigarrälskare till en uppesittar-

kväll på ”Lilla julafton”. 

En ny tradition i klubben för de som 

vill varva ner efter alla julförberedelser, 

alternativt ta kraft i en stunds njutbar 

gemenskap med en cigarr och goda vän-

ner inför jul- och nyårsfirandet! 

Februari 

Njutarkväll, utan annat tema än trevligt 

umgänge och njutningen av en god cigarr!

Mars

Njutarkväll, utan annat tema än trevligt 

umgänge och njutningen av en god cigarr!

April

Njutarkväll, utan annat tema än trevligt 

umgänge och njutningen av en god cigarr!

Maj 

Njutarkväll, utan annat tema än trevligt 

umgänge och njutningen av en god cigarr!

Juni 

MC-tur och grillfest. Carlscorona 

Smokin´Riders årliga motorcykeltur 

avslutades med en mycket uppskattad 

grillfest hemma hos Michael och Daniele 

Thurbin på Sturkö. Hamburgarna som 

presenterades denna kväll går till histo-

rien, liksom alla de goda cigarrer som 

avnjöts i det fria, denna fina sommarkväll i 

Blekingeskärgården.

Styrelsen
Styrelsens arbete har präglats av en 

obyråkratisk anda, och vanliga möten har 

behandlat löpande ärenden om verksamhe-

ten i enighet utan protokoll. Årsmötet ge-

nomförde vi äventyrsanläggningen Blekinge 

Offroad i Boasjö den 7 september 2010.

Styrelsen har under året bestått av:

President  Leif Petersson

Vice President  Lasse Carlsson

Skattmästare  Mats P. Olsson

Notarie   Leif Johansson

Humidoren & Cigarrmästare (ledamot) 

  Kenneth Gyllensting

Ledamot  Gunnar Svensson  

Ledamot  Fredrik Wernstedt

Övriga uppdrag
Revisorer Lasse Larsson

  Olle Klein

Slutord
Ett stort tack riktas särskilt till alla inblanda-

de för det nedlagt arbetet och engagemang 

i samband med all verksamhet under det 

gångna året. 

Den nya styrelsen har angenäma utma-

ningar att hantera under det kommande 

året för att utveckla föreningens verksam-

het 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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__________________________________________________

Leif Petersson   

President

__________________________________________________

Mats P. Olsson    

Skattmästare

__________________________________________________

Kenneth Gyllensting   

Cigarrmästare/Humidore

__________________________________________________

Fredrik Wernstedt

Ledarmot

__________________________________________________

Lasse Carlsson

Vice president

__________________________________________________

Leif Johansson   

Notarie

__________________________________________________

Gunnar Svensson

Ledarmot

Karlskrona den 6 september 2011
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