
 

 

 

 

 



SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  hhaarr  bblliivviitt  rryyggggrraaddeenn  ii  ddeett  ssyydd--

ssvveennsskkaa  nnäärriinnggsslliivveett,,  ddeenn  mmeesstt  eexxppaannssiivvaa  ddeelleenn  ii  nnoorrrraa  EEuurrooppaa..  

  

TTaacckk  vvaarree  SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeennss  eettaabblleerriinngg  ssåå  hhaarr  ÖÖrreessuunnddrreeggiioonneenn  

bblliivviitt  vveerrkklliigghheett  mmeedd  ÖÖrreessuunnddssbbrroonn  ssoomm  eenn  vviittaall  lliivvssnneerrvv  ddäärr  KKeennnneetthh  

kkoommmmeerr  aatttt  vvaarraa  eetttt  vviikkttiiggtt  iinnssllaagg  vviidd  ööppppnnaannddeett  oomm  nnååggrraa  mmåånnaaddeerr..  ((11  

jjuullii))  

  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  hhaarr  ggeennoommfföörrtt  ffyyrraa  AAUU--mmöötteenn  ddäärr  

eetttt  aannttaall  vviikkttiiggaa  oocchh  aavvggöörraannddee  bbeesslluutt  hhaarr  ttaaggiittss  ttiillll  ggaaggnn  fföörr  SSvveerriiggeess  

bbeeffoollkknniinngg..  VVii  hhaarr  jjuu  kkllaarraa  bbeevviiss  ii  ddeenn  llåånnggaa  hhööggkkoonnjjuunnkkttuurr  ssoomm  SSvveerriiggee  

bbeeffiinnnneerr  ssiigg  ii  oocchh  fföörrvväännttaass  ssåå  vvaarraa  mmiinnsstt  ttiillll  ddeettttaa  ddeecceennnniiuummss  uuttggåånngg..  

  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt  ffoorrttssäätttteerr  oocckkssåå  aatttt  mmiissssiioonneerraa  ii  

””AAmmeerriiccaatt””  ddäärr  vvii  kkaann  ssee  ssaammmmaa  mmöönnsstteerr  ii  hhööggkkoonnjjuunnkkttuurreenn  ssoomm  ii    

ssööddrraa  SSvveerriiggee..    

  

VViiddaarree  ssåå  hhaarr  eetttt  aannttaall  mmeeddlleemmssmmöötteenn  ggeennoommfföörrttss  ii  ggoodd  oocchh  

ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  ””KKeennnneetthh--aannddaa””    

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  1188  ffeebbrruuaarrii  

  

ÖÖLLPPRROOVVAARRKKVVÄÄLLLL,,  ppåå  PPuubbeenn  TTvvåå  KKrrööggaarree  ii  MMaallmmöö  mmeedd  aannoorr  ffrråånn  

11880000--ttaalleett..  EEnn  mmiilljjöö  oocchh  eetttt  tteemmaa  hheelltt  ii  KKeennnneetthh--ssttiill..  

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill  

  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  NNAAMMNNSSDDAAGGSSFFIIRRAANNDDEE,,  mmeedd  uuppppssttaarrtt  ppåå  

rreessttaauurraanngg  WWEEGGAA,,  ddäärr  iinnmmuunnddiiggaaddeess  äärrttssooppppaa,,  ppaannnnkkaakkoorr  oocchh  ppuunnsscchh  

ssaammtt  eenn  aavvsslluuttnniinngg  bbeessttååeennddee  aavv  kkaaffffee,,  KKeennnneetthh--bbaakkeellssee  CCooggnnaacc  oocchh  

cciiggaarrrr..    

  

DDäärreefftteerr  pprroommeennaadd  ttiillll  MMaallmmöö  KKaallllbbaaddhhuuss  mmeedd  uuttssiikktt  öövveerr  ÖÖrreessuunnddssbbrroonn..  

BBaassttuu  oocchh  bbaadd  ii  ÖÖrreessuunndd  ((66  ggrraaddeerr))  oocchh  vväällfföörrttjjäänntt  hhuummnniinngg  oocchh  

mmuummnniinngg..    

  



KKvväälllleenn  aavvsslluuttaaddeess  ii  ppaammppiigg  ssttiill  ppåå  WWaallllmmaannss  SSaalloonnggeerr  mmeedd  rreessppeekkttiivvee  

ddäärr  ssaammttlliiggaa  KKeennnneetthh’’aarr  iinnttoogg  sscceenneenn  ttiillll  aallllaa  BBoossssaarr  oocchh  LLaassssaarr  

aavvuunnddssjjuukkaa  bblliicckkaarr..  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  1188  jjuunnii  

  

LLIILLLLAA  TTOORRGG  KKVVÄÄLLLL,,  eenn  oofföörrggllöömmlliigg  ssoommmmaarrkkvväällll  mmeedd  ööll,,  ggeemmeennsskkaapp  

oocchh  eetttt  oottrroolliiggtt  ddrraagg..  SSoomm  ttrraaddiittiioonneenn  ssääggeerr;;  sskkaa  DDuu  hhaa  kkuull  uummggååss  mmeedd  

KKeennnneetthh!!      

  

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  22  ookkttoobbeerr  

  

KKEENNNNEETTHH  MMÄÄSSTTEERRSSKKAAPPEETT,,  ttäävvlliinngg  ii  ggrreennaarrnnaa::  sskkjjuuttnniinngg  mmeedd  

mmaauusseerr,,  hhaannddggrraannaattkkaassttnniinngg,,  ppiillkkaassttnniinngg..  II  ddeenn  mmyycckkeett  ttäättaa  kkaammppeenn  ffiicckk  

eenn  sskkiilljjeeggrreenn  ttiilllläämmppaass  fföörr  aatttt  sskkiilljjaa  ddee  ttrree  vviinnnnaarrnnaa  åått..  

  

VViinnnnaarree  aavv  KKeennnneetthhmmäässtteerrsskkaappeett  mmeedd  eenn  iinntteecckknniinngg  ii  ddeenn  eennoorrmmaa  

vvaannddrriinnggssppookkaalleenn  bblleevv  11..  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100  

  

      22..  KKeennnneetthh  SSvveennssssoonn  ##  110033  

  

      33..  KKeennnneetthh  JJoohhaannssssoonn  ##  110044    

  

SSöönnddaaggeenn  ddeenn  99  ddeecceemmbbeerr  

  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  JJUULLBBOORRDD,,  ppåå  SSvvaanneehhoollmmss  SSllootttt,,  mmeedd  KKeennnneetthh’’ss  

ffrruu  oocchh  bbaarrnn..  SSkkåånneess  bbäässttaa  jjuullbboorrdd  mmeedd  ””HHiimmmmaallaaggaadd  BBäässkk””..  

  

KKlluubbbbeennss  kkaassssaabbeehhåållllnniinngg  11999999--1122--3311  uuppppggiicckk  ttiillll  33003344,,0000  KKrr..  

  

KKlluubbbbeennss  WWeebbmmaasstteerr  äärr  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100..    

  

PPllaanneerraaddee  aakkttiivviitteetteerr  fföörr  22000000  bbiiffooggaass  eennlliiggtt  ppllaann..  

  

AAnnddeerrssllöövv  22000000--0044--1144  

  

 


