
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  ffyyrraa  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..    
  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt  hhaarr  rreeggiissttrreerraattss  hhooss  SSkkaatttteevveerrkkeett  oocchh  

ffååtttt  fföölljjaannddee  oorrggaanniissaattiioonnssnnuummmmeerr::  880022447744--33996688..  
 

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  2288  ffeebbrruuaarrii  

  

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

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

ssäällllsskkaapp..  
 

 

FFrreeddaaggeenn  ddeenn  2222  oocchh  llöörrddaaggeenn  ddeenn  2233  mmaarrss  

  

DDeett  ””TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGAA  NNAAMMNNSSDDAAGGSSFFIIRRAANNDDEETT””,,  vvaallddee  eenn  sskkaarraa  

KKeennnneetthh’’aarr  mmeedd  AAmmbbaassssaaddöörreenn  ii  ssppeettsseenn,,  aatttt  ddeellttaaggaa  ii  hhuuvvuuddkklluubbbbeennss  ssttoorraa  

2200--åårrssjjuubbiilleerraannddee  ttiillllssttäällllnniinngg  ii  SSuunnddssvvaallll..  EEtttt  ffaannttaassttiisskk  ffiirraannddee  uunnddeerr  

ddaaggaarrnnaa  ttvvåå  ssoomm  uuppppmmäärrkkssaammmmaaddeess  bbllaanndd  aallllmmooggeenn  ii  SSvveerriiggee  oocchh  öövvrriiggaa  

EEuurrooppaa  iinnkkll..  GGuuiinnnneessss  rreekkoorrddfföörrssöökk..    EEtttt  ssttoorrtt  ttaacckk  ttiillll  hhuuvvuuddkklluubbbbeenn!!  

  

  

  



MMåånnddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill  

  

GGRRAAVVÖÖLL,,  eenn  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  cceerreemmoonnii  ii  KKööppeennhhaammnnss  uunnddrree  kkrrooggvväärrlldd  

mmeedd  KKeennnneetthh  kklläädddd  ii  ssvvaarrtt  kkoossttyymm  oocchh  hhaatttt..  RReessttaauurraanngg  ””SSoorrggeennffrrii””  ii  

cceennttrraallaa  KKööppeennhhaammnn  hhaarr  bblliivviitt  SSööddeerrsslläättttsskklluubbbbeenn  ffaassttaa  ssttaammssttäällllee..            

GGoodd  mmaatt  oocchh  ddrryycckk  bbllaannddaass  aavv  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..    

  

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  3300  mmaajj    

  

FFLLOOTTTTEENN  ii  MMAALLMMÖÖ,,  eenn  ffaannttaassttiikkss  kkaannaallffäärrdd  mmeedd  eeggeenn  mmaatt  oocchh  ddrryycckk  

ii  ssäällllsskkaapp  mmeedd  KKeennnneetthh’’ss  ffrruu//ffäässttmmöö  oocchh  ddäärr  uunnddeerrhhåållllnniinngg  oocchh  ssåånngg  

bbjjööddss  uunnddeerr  ffäärrddeenn..  AAmmbbaassssaaddöörreenn  ggaavvss  ttiillllffäällllee  aatttt  fföörr  öövvrriiggaa  rreesseennäärreerr  

iinnffoorrmmeerraa  oomm  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  ddeessss  hhiissttoorriiaa  oocchh  mmåållssäättttnniinngg  ttiillll  aallllmmäänn  

ggllääddjjee  oocchh  bbeeuunnddrraann..  ÅÅtteerriiggeenn  ii  oofföörrggllöömmlliigg  aaffttoonn  ii  vvaacckkeerrtt  

fföörrssoommmmaarrvvääddeerr..    

  

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  1122  sseepptteemmbbeerr    

  

CCAASSIINNOO  CCOOSSMMOOPPOOLL  ii  MMaallmmöö,,  eetttt  ggäänngg  ggllaaddaa  KKeennnneetthh’’aarr  nnjjöött  aavv  ggoodd  

mmaatt  oocchh  sseeddeerrmmeerraa  ssppeelleettss  ffaasscciinneerraannddee  ttjjuussnniinngg..  NNååggrraa  ssttöörrrree  vviinnsstteerr  

kkuunnddee  ddoocckk  eejj  sskköönnjjaass..  



LLöörrddaaggeenn  ddeenn  1144  sseepptteemmbbeerr  

  

KKEENNNNEETTHH  MMÄÄSSTTEERRSSKKAAPPEETT,,  åårreettss  ttäävvlliinngg  ggeennoommfföörrddeess  ii  bbäässttaa  

ssppoorrttssmmaannnnaasskkaapp  ii  ttrree  ggrreennaarr,,  bboowwlliinngg,,  ffoorrmmuullaa--11  bbiillttäävvlliinngg  oocchh  

jjaakkttsskkyyttttee..  
 

SSVVEENNSSKKAA  KKEENNNNEETTHHKKLLUUBBBBEENN  SSÖÖDDEERRSSLLÄÄTTTTSS  kklluubbbbmmäässtteerrsskkaapp  

åårr  22001133  aavvsslluuttaaddeess  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  

  

VViinnnnaarree  aavv  KKeennnneetthhmmäässtteerrsskkaappeett  oocchh  ddäärrmmeedd  mmeedd  ssiinn  11::aa    iinntteecckknniinngg  ii  

ddeenn  nnyyaa  eennoorrmmaa  vvaannddrriinnggssppookkaalleenn  bblleevv::      

11..  KKeennnneetthh  OOLLSSSSOONN    
  

      22..  KKeennnneetthh  WWEERRNNAA  
  

      33..  KKeennnneetthh  LLAARRSSSSOONN

       

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  99  nnoovveemmbbeerr  
  

DDaagg  fföörree  ””MMåårrtteennss  AAffttoonn””  mmeedd  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  eelllleerr  ttiillllddeellaass  eetttt  nnyytttt..  
 

 

VVii  hhaarr  ffååtttt  ffeemm  nnyyaa  mmeeddlleemmmmaarr  uunnddeerr  åårreett  ssoomm  ggååtttt  
 

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

  

KKlluubbbbeennss  WWeebbmmaasstteerr  äärr  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100..    
 



PPllaanneerraaddee  aakkttiivviitteetteerr  fföörr  22001144  bbiiffooggaass  eennlliiggtt  ppllaann  vviillkkeett  vvii  fföörrvväännttaarr  oossss  

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

  
 

AAnnddeerrssllöövv  22001144--0022--0088  
 

 

Ambassadör 


