
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  ttrryygggghheetteenn  oocchh  bboollllppllaannkkeett  fföörr  ddeett  

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

ÖÖrreessuunnddss  iinntteeggrraattiioonneenn  ffoorrttssäätttteerr  aatttt  vvaarraa  eenn  vviikkttiigg  ddeell  aavv  vvåårrtt  aarrbbeettee..    
  

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

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

bbeeffoollkknniinngg  ddäärr  vvii  hhaarr  ggiivviitt  ddeemm  vviissiioonneerr  oocchh  ffrraammttiiddss  iiddééeerr  fföörr  llyyffttaa  

SSvveerriiggee  äännnnuu  ssttaarrkkaarree  uurr  ddeenn  gglloobbaallaa  kkrriisseenn  ssoomm  rrååddeerr  ii  EEuurrooppaa  oocchh  

vväärrllddeenn..    
  

 

VViiddaarree  ssåå  hhaarr  eetttt  aannttaall  mmeeddlleemmssmmöötteenn  ggeennoommfföörrttss  ii  ggoodd  oocchh  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  

””KKeennnneetthh--aannddaa””    

  

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

   sskkaa  DDuu  llyycckkaa  bbäättttrree,,  rrååddffrrååggaa  eenn  KKeennnneetthh!!  
 

 

  

TTiissddaaggeenn  ddeenn  88  ffeebbrruuaarrii  

  

””JJÄÄGGEERRSSRROO  TTRRAAVVBBAANNAA””,,  mmeedd  ssppeell,,  ssppäännnniinngg,,  ””ggoodd  mmaatt,,  mmyycckkee  mmaadd  

oocchh  mmaadd  ii  rräättttaann  ttiidd””,,  oocchh  eenn  ssoomm  aallllttiidd  ttrreevvlliigg  ssttäämmnniinngg  ii  KKeennnneetthhss  

ssäällllsskkaapp..  
 

 

MMåånnddaaggeenn  ddeenn  2222  mmaarrss  

  

””TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  NNAAMMNNSSDDAAGGSSFFIIRRAANNDDEE””,,  mmeedd  eenn  vväällfföörrttjjäänntt  

hhuummnniinngg  oocchh  mmuummnniinngg,,  ii  ttrraaddiittiioonneennss  tteecckkeenn  ppåå  MMaallmmööss  kkaallllbbaaddhhuuss,,  ++22  

ggrraaddeerr  ii  vvaattttnneett,,  mmuummss  fföörr  eenn  KKeennnneetthh..  
  

KKvväälllleenn  aavvsslluuttaaddeess  ii  ppaammppiigg  ssttiill  ppåå  ddeenn  IIttaalliieennsskkaa  rreessttaauurraannggeenn  EEppiiccuurréé..  

KKeennnneetthhss  ffrruu  //  ffäässttmmöö  aannssllöött  ttiillll  eenn  mmaaggnniiffiikk  mmåållttiidd  ttiillll  aallllaa  BBoossssaarr  oocchh  

LLaassssaarr’’ss  oocchh  eenn  ddeell  TTVV--kkäännddiissaarrss  aavvuunnddssjjuukkaa  bblliicckkaarr..  EEnn  ffaannttaassttiisskk  kkvväällll  ssoomm  

oocckkssåå  iinnnneehhööllll  ddeett  mmeessttaa  aavv  ddeett  ggooddaa  lliivveett..  HHoovvmmäässttaarreenn  hhaarr  ddrriivviitt  PPiizzzzeerriiaa      

””OO  SSoollee  MMiioo””  ii  SSuunnddssvvaallll  ii  mmåånnggaa  åårr..  SSåå  vvii  lliivvaaddee  uupppp  mmåånnggaa  ggaammllaa  mmiinnnneenn..        

  

  

  



TToossddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill  

  

GGRRAAVVÖÖLL,,  eenn  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  cceerreemmoonnii  ii  KKööppeennhhaammnnss  uunnddrree  kkrrooggvväärrlldd  

mmeedd  KKeennnneetthh  kklläädddd  ii  ssvvaarrtt  kkoossttyymm  oocchh  hhaatttt..  HHäärr  ssjjuunnggeerr  vvii  bbll..aa..  

KKeennnneetthhssåånnggeenn  oocchh  SSööddeerrsslläätttt  eeggeenn  ssåånngg  ppåå  mmeellooddiinn  ””AAll  CCaappoonnee””..  
  

FFöörr  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn,,  vvii  hhööjjeerr  hhaatttteenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh,,  ÅÅhh  vviillkkaa  mmäänn..  

DDoomm  sskkjjuutteerr  ggäärrnnaa,,  mmeenn  hheellsstt  oomm  nnaatttteenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh,,  bblliixxtt  oocchh  dduunnddeerr  vviillkkaa  ssttuunnddeerr  

II  CChhiiccaaggooss  ggllääddjjeekkvvaarrtteerr  

äärr  ddoomm  kkuunnggaarr    

mmöörrddaarr,,  bbrräännnneerr,,  ttöömmmmeerr  ppuunnggaarr..  

KKeennnneetthhkklluubbbbeenn,,  jjaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh  vviillkkaa  mmäänn..    
 

KKvväälllleenn  rruunnddaaddeess  aavv  mmeedd  bbeessöökk  ppåå  HHootteell  PPaallaaccee  uutteesseerrvveerriinngg  mmeedd  ttuunnggaa  

””IIrriisshh--ccooffffeeee””  cciiggaarrrreerr  oocchh  sseennaarree  äännnnuu  mmeerraa  ööll..  DDeennnnaa  aakkttiivviitteett  hhaarr  öökkaatt  ii  

bbeettyyddeellssee  oocchh  iinnttrreessssee  bbllaanndd  vvåårraa  eemmiinneennttaa  KKeennnneetthh’’aarr..    

  

  

OOnnssddaaggeenn  ddee  77  sseepptteemmbbeerr    

  

PPUUBB--AAFFTTOONN  ppåå  ddeenn  ffaannttaassttiisskkaa  EEnnggeellsskkaa  ppuubbeenn  ””GGrreeeenn  LLiioonn  IInnnn””  ii  

MMaallmmöö..  ÅÅtteerriiggeenn  ii  oofföörrggllöömmlliigg  aaffttoonn..  HHeellaa  iinnrreeddnniinnggeenn  äärr  ffllyyttttaadd  ffrråånn  

EEnnggllaanndd  ttiillll  MMaallmmöö,,  ttiillll  aallllaa  KKeennnneetthh’’aarrss  nnööjjee..  

  

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  11  ookkttoobbeerr  

  

KKEENNNNEETTHH  MMÄÄSSTTEERRSSKKAAPPEETT,,  åårreettss  ttäävvlliinngg  ggeennoommfföörrddeess  ii  ggrreennaarrnnaa::  

GGoollff,,  BBoowwlliinngg  oocchh  PPiissttoollsskkyyttttee..    
 

SSVVEENNSSKKAA  KKEENNNNEETTHHKKLLUUBBBBEENN  SSÖÖDDEERRSSLLÄÄTTTTSS  kklluubbbbmmäässtteerrsskkaapp  

åårr  22001111  aavvsslluuttaaddeess  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  



  

VViinnnnaarree  aavv  KKeennnneetthhmmäässtteerrsskkaappeett  oocchh  ddäärrmmeedd  ssiinn  22::aa    iinntteecckknniinngg  ii  ddeenn  

nnyyaa  eennoorrmmaa  vvaannddrriinnggssppookkaalleenn  bblleevv::    

11..  KKeennnneetthh  SSVVEENNSSSSOONN    
  

      22..  KKeennnneetthh  BBEENNGGTTSSSSOONN  
  

      33..  KKeennnneetthh  HHAANNSSSSOONN  

 

   33..  KKeennnneetthh  LLAARRSSSSOONN  
  

      33..  KKeennnneetthh  HHEENNRRIIKKSSSSOONN  

  
 

 

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  55  nnoovveemmbbeerr  
  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  GGÅÅSSAAMMIIDDDDAAGG,,  ppåå  ddeenn  mmyycckkeett  vväällrreennoommeerraaddee  

rreessttaauurraannggeenn  RRÅÅDDHHUUSSKKÄÄLLLLAARREENN  ii  MMaallmmöö  mmeedd  KKeennnneetthhss  ffrruu..  

SSvvaarrttssooppppaa,,  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  ggååss  oocchh  ääppppeellkkaakkaa..  MMeedd  eetttt  uunnddeerrbbaarrtt  vviinn  ii  

ssäällllsskkaapp  ssåå  ssjjöönnggss  ddeett  ttiillll  aallllaa  BBoossssaarr  oocchh  LLaassssaarr  ssttoorraa  fföörrnnööjjssaammhheett..    

EEfftteerr  mmåållttiiddeenn  ssåå  ddeellaaddeess  ddeett  uutt  pprriisseerr  oocchh  vvaannddrriinnggssppookkaall  oocchh  

ssttäämmnniinnggeenn  iinnffaannnn  ssiigg  ssoomm  ii  eetttt  ttrroollllsskktt  sskkiimmmmeerr……..  
 

 

KKlluubbbbeennss  ””SSppeecciiaalluuppppddrraagg””,,  aatttt  bbeeaarrbbeettaa  aallmmaannaacckkssfföörreettaaggeenn,,  ssåå  aatttt  rräätttt  

ssttaavvnniinngg  ppåå  KKeennnneetthh  sskkaallll  fföörreekkoommmmaa  ii  vvåårraa  SSvveennsskkaa  aallmmaannaacckkoorr..                  

VVii  iinnffoorrmmeerraarr  ååtteerriiggeenn  oomm  aatttt  ddeett  äärr  SSvveennsskkaa  AAkkaaddeemmiinn  ii  SSttoocckkhhoollmm  ssoomm  

aannssvvaarraarr  fföörr  ssttaavvnniinnggeenn  aavv  ddeenn  SSvveennsskkaa  nnaammnnlläännggddeenn..  
 

VVii  bbeehhöövveerr  vviiddaarree  iinnssttrruukkttiioonneerr  ffrråånn  hhuuvvuuddkklluubbbbeenn  hhuurr  vvii  sskkaallll  ggåå  vviiddaarree 

mmeedd  vvåårrtt  uuppppddrraagg..  
 

 

VVii  hhaarr  uuppppddaatteerraatt  ssaammttlliiggaa  ssttoollssnnuummmmeerr  ppåå  vvåårraa  aakkttiivvaa  mmeeddlleemmmmaarr  oocchh  

ssäänntt  ttiillll  hhuuvvuuddkklluubbbbeenn  ii  SSuunnddssvvaallll..  
 

KKlluubbbbeennss  rreessuullttaatt--,,  oocchh  bbaallaannssrrääkknniinngg  ssee  bbiillaaggaa..    

  

KKlluubbbbeennss  WWeebbmmaasstteerr  äärr  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100..    
 



PPllaanneerraaddee  aakkttiivviitteetteerr  fföörr  22001111  bbiiffooggaass  eennlliiggtt  ppllaann  vviillkkeett  vvii  fföörrvväännttaarr  oossss  

aatttt  ddee  kkoommmmeerr  iinn  ppåå  vvåårr  hheemmssiiddaa..  DDeettttaa  hhaarr  iinnttee  aallllttiidd  ffuunnggeerraatt..  

  
 

AAnnddeerrssllöövv  22001122--0022--1144  
 

 

Ambassadör 


