
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  ffrraammttiiddssiiddééeerr  fföörr  

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

oocchh  vväärrllddeenn..    
  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt  äärr  rreeggiissttrreerraadd  hhooss  SSkkaatttteevveerrkkeett  mmeedd  

fföölljjaannddee  oorrggaanniissaattiioonnssnnuummmmeerr::  880022447744--33996688..  
 

VViiddaarree  ssåå  hhaarr  eetttt  aannttaall  mmeeddlleemmssmmöötteenn  ggeennoommfföörrttss  ii  ggoodd  oocchh  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  

””KKeennnneetthh--aannddaa””,,  åårrssmmööttee  ssaammtt  ffyyrraa  AAUU--mmöötteenn..      

  

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

         sskkaa  DDuu  llyycckkaass  bbäättttrree,,  rrååddffrrååggaa  eenn  KKeennnneetthh!!  

  

TToorrssddaaggeenn  ddeenn  1188  ffeebbrruuaarrii,,    

  

HHoocckkeeyykkvväällll  ppåå  MMaallmmöö  AArreennaa,,  ddäärr  MMaallmmöö  RReeddhhaawwkkss  ssppööaaddee  VVääxxjjöö..  

SSttoorr  llooggee  mmeedd  ggoodd  mmaatt  oocchh  eenn  ffaannttaassttiisskk  ””KKeennnneetthh--ssttäämmnniinngg””..  
 

 

TTiissddaaggeenn  ddeenn  2222  mmaarrss,,    
 

DDeett  ””TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGAA  NNAAMMNNSSDDAAGGSS--FFIIRRAANNDDEETT””,,    
 

Dagen startade med lokalklubbens ÅRSMÖTE med agenda i enlighet 

med huvudklubbens statuter. Klubbens AU fick ansvarsfrihet för året 

som omvaldes enligt valberedningens förslag.  

 

Efter genomfört Årsmöte så upptog mötet den årliga aktiviteten  

mmeedd  ””hhuummnniinngg  &&  mmuummnniinngg  ppåå  MMaallmmöö  KKaallllbbaaddhhuuss  oocchh  sseeddeerrmmeerraa  mmiiddddaagg  

ppåå  ””MMaallmmöö  LLiivvee””  mmeedd  rreesspp..  ii  ssoomm  vvaannlliiggtt  eenn  ffaannttaassttiisskk  KKeennnneetthh--aannddaa..  

  

  

  



FFrreeddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill  

  

GGRRAAVVÖÖLL,,  eenn  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  cceerreemmoonnii  ii  KKööppeennhhaammnnss  uunnddrree  kkrrooggvväärrlldd  

mmeedd  KKeennnneetthh  kklläädddd  ii  ssvvaarrtt  kkoossttyymm  oocchh  hhaatttt..  KKlluubbbbaarrnnaa  ffrråånn  GGöötteebboorrgg  

oocchh  KKaarrllsskkrroonnaa  vvaarr  iinnbbjjuuddnnaa  mmeenn  ddeessssvväärrrree  ssåå  vvååggaaddee  iinnggee  ssttäällllaa  uupppp..  

RReessttaauurraanngg  ””SSoorrggeennffrrii””  ii  cceennttrraallaa  KKööppeennhhaammnn  hhaarr  bblliivviitt  SSööddeerrsslläättttss--

kklluubbbbeenn  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..    
  

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  44  jjuunnii,,  
 

Whiskyprovning hos Braunstein i Köge, Danmark. Med tåg från 

Malmö till Köge i Danmark med byte på huvudbangården i 

Köpenhamn. En underbar heldagsutflykt där vi provade fyra olika 

Whisky och ett otal olika ölsorter. Så fick man också köpa med sig 

hem, för nu var vi ju i Danmark!  
 

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  2244  sseepptteemmbbeerr  
  

KKEENNNNEETTHH  MMÄÄSSTTEERRSSKKAAPPEETT,,  åårreettss  ttäävvlliinngg  ggeennoommfföörrddeess  ii  bbäässttaa  

ssppoorrttssmmaannnnaasskkaapp  ii  ffoorrmm  aavv  eenn  33--kkaammpp,,  ppåå  aakkttiivviitteettssppaarrkkeenn  SSOOFFUUNNNNYY  

ii  SSaaxxttoorrpp..    
 

 

 

 



SSVVEENNSSKKAA  KKEENNNNEETTHHKKLLUUBBBBEENN  SSÖÖDDEERRSSLLÄÄTTTTSS  

kklluubbbbmmäässtteerrsskkaapp  åårr  22001166  aavvsslluuttaaddeess  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  

  

VViinnnnaarree  aavv  KKeennnneetthhmmäässtteerrsskkaappeett  oocchh  ddäärrmmeedd  mmeedd  eenn  nnyy  iinntteecckknniinngg  ii  

ddeenn  eennoorrmmaa  vvaannddrriinnggssppookkaalleenn  bblleevv::      

11..  KKeennnneetthh  ##110077  WWEERRNNAA    
  

      22..  KKeennnneetthh  ##110066  HHAASSSSOONN  
  

      33..  KKeennnneetthh  ##110088  LLUUNNDDGGRREENN

       

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  1122  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  ååtteerriiggeenn  ssoomm  ii  eetttt  ttrroollsskktt  

sskkiimmmmeerr……..  
 

 

KKlluubbbbeenn  aarrbbeettaarr  oofföörrttrrööttttlliiggtt  vviiddaarree  mmeedd  ssiitttt  ””SSppeecciiaalluuppppddrraagg””  oocchh  hhaarr  

uunnddeerr  22001166  ffååtttt  ffyyrraa  nnyyaa  mmeeddlleemmmmaarr..  
 

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

KKlluubbbbeennss  WWeebbmmaasstteerr  äärr  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100..  
 

Svenska Kennethklubben Söderslätt har nu en egen hemsida länkad 

till huvudklubben. www.kennethklubbensoderslatt.se Här läggs all 

fokus på info till medlemmar och medlemsvård m.m. 
 

PPllaanneerraaddee  aakkttiivviitteetteerr  fföörr  22001177  bbiiffooggaass  eennlliiggtt  ppllaann  vviillkkeett  vvii  fföörrvväännttaarr  oossss  

aatttt  ddee  kkoommmmeerr  iinn  ppåå  hhuuvvuuddkklluubbbbeennss  hheemmssiiddaa  oocckkssåå..    
 

 

AAnnddeerrssllöövv  22001177--0011--0044  
 

Med vänlig hälsning 

 

Kenneth Henriksson #2 
Stolt Ambassadör & Ordförande 

http://www.kennethklubbensoderslatt.se/

