
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  ttrryygggghheetteenn  oocchh  bboollllppllaannkkeett  fföörr  ddeett  

ssyyddssvveennsskkaa  nnäärriinnggsslliivveett,,  mmiitttt  ii  ddeenn  mmeesstt  eexxppaannssiivvaa  ddeelleenn  ii  hheellaa  nnoorrrraa  EEuurrooppaa..  
  

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

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

bbeeffoollkknniinngg  ddäärr  vvii  hhaarr  bbääddddaatt  fföörr  äännnnuu  eenn  eexxppaannssiivv  ppeerriioodd  ii  SSvveerriiggeess  

hhiissttoorriiaa..  
  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt  hhaarr  uunnddeerr  22000022  uuttmmaannaatt  ””GGaammmmeell--

DDaannsskkeennss  VVäännnneerr””  ii  eenn  kkaammpp  fföörr  aatttt  eenn  ggåånngg  fföörr  aallllaa,,  sskkiilljjaa  mmäännnneenn  ffrråånn  

ppoojjkkaarrnnaa..  
  

VViiddaarree  ssåå  hhaarr  eetttt  aannttaall  mmeeddlleemmssmmöötteenn  ggeennoommfföörrttss  ii  ggoodd  oocchh  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  

””KKeennnneetthh--aannddaa””    

  

TTiissddaaggeenn  ddeenn  1122  ffeebbrruuaarrii  

  

BBOOWWLLIINNGG  ppåå  BBIIGG  BBOOWWLL,,    

GGeennoommfföörrddeess  eenn  pprreessttiiggeellaaddddaadd  33--kkaammppssttäävvlliinngg  ssoomm  nnuu  hhaarr  

iimmpplleemmeenntteerraattss  ssoomm  eenn  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  uuppppssttaarrtt  ppåå  ddeett  nnyyaa    

””KKeennnneetthh--åårreett””..      
  

DDaaggeenn  aavvlluuttaaddeess  ii  vvaannlliigg  KKeennnneetthh--aannddaa  mmeedd  ggoodd  mmaatt  oocchh  ööll!!  

  

SSoomm  ttrraaddiittiioonneenn  ssääggeerr;;  sskkaa  DDuu  hhaa  kkuull,,  uummggååss  mmeedd  KKeennnneetthh!!      

  

FFrreeddaaggeenn  ddeenn  2222  mmaarrss  

  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  NNAAMMNNSSDDAAGGSSFFIIRRAANNDDEE,,  mmeedd  uuppppssttaarrtt  ppåå  

rreessttaauurraanngg  CCuuttttyy  SSaarrkk,,  ddäärr  iinnmmuunnddiiggaaddeess  äärrttssooppppaa,,  ppaannnnkkaakkoorr  oocchh  ppuunnsscchh  

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

DDäärreefftteerr  eenn  vväällfföörrttjjäänntt  hhuummnniinngg  oocchh  mmuummnniinngg,,  ii  ttrraaddiittiioonneennss  tteecckkeenn  ppåå  

SSiibbbbaarrppss  kkaallllbbaaddhhuuss..    
  

KKvväälllleenn  aavvsslluuttaaddeess  ii  ppaammppiigg  ssttiill  ppåå  SSaannkktt  MMaarrccuuss  VViinnkkäällllaarree  mmeedd  rreessppeekkttiivvee  

ddäärr  eetttt  mmaaggnniiffiikktt  bbuufffféébboorrdd  iinnttooggss  ttiillll  aallllaa  BBoossssaarr  oocchh  LLaassssaarr’’ss  aavvuunnddssjjuukkaa  

bblliicckkaarr..  

  
 



TToorrssddaaggeenn  ddeenn  3300  mmaajj  

  

PPUUBBAAFFTTOONN,,  eenn  lljjuuvvlliigg  fföörrssoommmmaarrkkvväällll  ppåå  MMaallmmöö’’ss  ssääkkrraassttee  

PPuubbssttäällllee;;  ””LLiillllaa  TToorrgg””  mmeedd  ssttoorraa  kkaallllaa  ööll,,  ssppäännnnaannddee  ttiillllttuugggg  oocchh    

oottrroolliiggtt  vvaacckkrraa  vvyyeerr..  SSoommmmaarreenn  äärr  hhäärr!!      
 

 

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  1177  aauugguussttii  
 

FFOOTTBBOOLLLLSSGGOOLLFF,,  ppåå  eenn  1188--hhåållssbbaannaa  ii  ttrraakktteerrnnaa  aavv  HHöörrbbyy..  EEnn  

oofföörrggllöömmlliigg  ssoommmmaarrddaagg  ddäärr  tteekknniikk  oocchh  uutthhåållllnniinngg  ssaatttteess  pprroovv..    

TTäävvlliinnggeenn  sslluuttaaddee  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  

11::aa  KKeennnneetthh  LLuunnddggrreenn,,  22::aa  KKeennnneetthh  HHaannssssoonn,,  33::aa  KKeennnneetthh  MMaattttiissssoonn,,    

44::aa  KKeennnneetthh  JJoohhaannssssoonn,,  55::aa  KKeennnneetthh  SSvveennssssoonn,,  66::aa  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn..  
  

DDaaggeenn  aavvlluuttaaddeess  ii  vvaannlliigg  KKeennnneetthh--aannddaa  mmeedd  ggoodd  mmaatt  oocchh  ööll!!  
  

SSoomm  ttrraaddiittiioonneenn  ssääggeerr;;  sskkaa  DDuu  hhaa  kkuull  uummggååss  mmeedd  KKeennnneetthh!!      
 

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  1122  ookkttoobbeerr  

  

KKEENNNNEETTHH  MMÄÄSSTTEERRSSKKAAPPEETT,,  åårreettss  ttäävvlliinngg  ggeennoommfföörrddeess  ii  ggrreennaarrnnaa::  

hhäässttsskkookkaassttnniinngg,,  llaassssookkaassttnniinngg,,  lluuffttggeevväärrsssskkyyttttee,,  ppiillkkaassttnniinngg  oocchh  ppiikknniinngg..  

YYtttteerrlliiggaarree  eenn  nnyy  KKeennnneetthh--mmeeddlleemm  kkaassttaaddee  ssiigg  oocckkssåå  iinn  ii  ttäävvlliinnggeenn  mmeedd  

ffuullll  eennttuussiiaassmm,,  KKeennnneetthh  MMiillllddooffff,,  kkäänndd  ffrråånn  TTVV//FFiillmm  oocchh  tteeaatteerr..    
 

SSVVEENNSSKKAA  KKEENNNNEETTHHKKLLUUBBBBEENN  SSÖÖDDEERRSSLLÄÄTTTTSS  kklluubbbbmmäässtteerrsskkaapp  

åårr  22000022  aavvsslluuttaaddeess  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  

  

VViinnnnaarree  aavv  KKeennnneetthhmmäässtteerrsskkaappeett  mmeedd  eenn  nnyy  iinntteecckknniinngg  ii  ddeenn  eennoorrmmaa  

vvaannddrriinnggssppookkaalleenn  bblleevv::    

11..  KKeennnneetthh  LLuunnddggrreenn    22  iinntteecckknniinnggaarr  
  

      22..  KKeennnneetthh  HHaannssssoonn    
  

      33..  KKeennnneetthh  SSvveennssssoonn    

  

ÖÖvvrriiggaa  iinntteecckknniinnggaarr  ii  ppookkaalleenn  hhaarr::    
  

KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn    11  iinntteecckknniinngg..    
  

KKeennnneetthh  LLaarrssssoonn    22  iinntteecckknniinnggaarr..  
 

 



SSöönnddaaggeenn  ddeenn  99  ddeecceemmbbeerr  

  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  JJUULLBBOORRDD,,  ppåå  SSmmyyggeehhuuss  GGäässttggiiffvveerrii,,  mmeedd  

KKeennnneetthh’’ss  ffrruu..  SSkkåånnkktt  jjuullbboorrdd  mmeedd  ””HHiimmmmaallaaggaadd  BBäässkk””  oocchh……......  

  

  

KKlluubbbbeennss  kkaassssaabbeehhåållllnniinngg  22000022--1122--3311  uuppppggiicckk  ttiillll  66115555,,2200  KKrr..  

  

KKlluubbbbeennss  WWeebbmmaasstteerr  äärr  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100..    

  

PPllaanneerraaddee  aakkttiivviitteetteerr  fföörr  22000033  bbiiffooggaass  eennlliiggtt  ppllaann..  

  
 

AAnnddeerrssllöövv  22000033--0033--0066  

  
 

 

 


