Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!

III:a utskicket detta år

9 augusti 2003

11:DE ÅRGÅNGEN

Ansvarig utgivare Kenneth

FEMKAMP PÅ LISEBERG
Torsdagen den 28 augusti 18:00
Framsidans ordförande # 306, även kallad
”Apotekarn” inviterar alla Kenneth till traditionell
femkamp på Liseberg. Du, Kenneth, som gillar att
tävla, passa på att kämpa om ”Apotekarens”
sedvanliga överraskning som tillfaller vinnaren.
18.00 träffas vi utanför huvudentrén vid statyn Kal
& Ada. Därefter bänkar vi oss på en restaurang
innanför och lägger upp programmet, där just du
kan lägga fram argumenten för din specialgren.
Anmäl dig till AU.
FOLKTEATER - NORRLANDS GILLE
Torsdagen den 11 september kl 19:00
Ett fantastiskt tillfälle att få se Ronny Eriksson och
hans föreställning ”densomleverfar.se” på Folkteatern denna kväll, har uppdagats. Vi får tack vare
Norrlands Gille möjlighet att köpa tingade biljetter
till ett pris av 195 kr. Först till kvarn får först ……
Givetvis är fruar och fästmör välkomna denna
kväll. Anmälan senast 18 augusti till # 3 Kenneth,
telefon 031-402626 eller 070-5834555 eller mail
kenneth.soderlund@home.se

RALLYCROSS PÅ KINNEKULLE
Preliminärt Lördagen den 13 september. 06:00
I rök och damm skall Kenneth Hansen åter ta en
titel, allt enligt våra förhoppningar. Framsidan åker
till ort och ställe för att uppleva dramatiken. Vill du
åka med så hör av dig omgående. AU arbetar med
biljettmöjligheterna och samåkning just nu. Det blir
som tidigare en heldag med start i arla
morgonstund. Beräknad hemkomst till Göteborg
vid 18-tiden.
K # 387 Olsson håller i trådarna, ring och anmäl
ditt intresse: 0303 743 069. Eller någon i AU.
Svenska Kenneth klubben Framsidan, Västra Götaland

GAMLE PORT
Torsdagen den 18 september 19:00 ttim
Kenneth kollar kylen där ölen står och undrar
stillsamt varför. Den skall drickas kall, skummande
och underbar. Nya idéer kläcks och gamla dammas
av. Kort och gott så resonerar vi oss fram till vad
som är kul för en Kenneth och hans nära och kära.
Gamle Port är en viktig träffpunkt för oss
Kennethar. Under normala omständigheter så
träffas vi här var tredje torsdag i månaden kl 19:00.
(Förkortas ttim)

SURSTRÖMMING MED
NORRLANDS GILLE
Fredagen den 26 september 19:00
Vi ser fram mot en av årets kulinariska
höjdpunkter. Och till vår stora glädje blir vi åter
inbjudna till den underbara föreningen Norrlands
Gille på den årliga surströmmingsfesten. Tid och
plats kommer att meddelas så fort det kommit oss
till del. Tag gärna med din fru/flickvän denna kväll.
Är du intresserad så kontakta # 3 Kenneth, telefon
031-402626 eller 070-5834555 eller mail
kenneth.soderlund@home.se

SKKFS ÖPPNA
BOWLINGMÄSTERSKAP
Preliminärt Torsdagen den 16 oktober 19:00 ttim
Kenneth Klubben Framsidans Öppna Bowlingsmästerskap går av stapeln. För tillfället arbetar AU
på att finna en lokal som lämplig för dessa ytterst
kvalificerade deltagare som väntas ställa upp. Men
gå in på vår hemsida så kommer alla detaljer att
finnas där i god tid. Vill du göra en anmälan eller
fråga om tävlingen så vänder du dig till # 311
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Andersson (se mailadress och tel i slutet på detta
brev).
Denna tävling ingår som andra deltävling i en serie
om tre. Följ med spänning giganternas kamp om
McAlpin-Trofen.

Torsdagen den 15 april 19:00 ttim
SKKFs öppna Billiardmästerskap. Kampen äger
rum på Pauls Billiard där segraren föräras med
”Kals Buckla” som är den första i ordningen till
trippeln.

SKKFS ÖPPNA
DARTMÄSTESKAP

Torsdagen den 29 april 19:00
SKKs ärorika, högt älskade och djupt saknade
högtidsdag som instiftades i begynnelsen. Minnet
högtidighålls på Gamle Port med att inmundiga
minst en öl. Om sammankomsten omöjliggörs av
andra obetydligheter så går det lika bra på valfri
plats och tid

Torsdagen den 20 november 19:00 ttim
Kenneth Klubben Framsidans Öppna Dartmästerskap går av stapeln. Agnarna kommer att
skiljas från vetet, som sig bör vid en så gastkramande tävling som denna. Kom och känn på
stämningen, där nerverna sätts på hårda prov.
Endast en Kenneth kan övervinna detta omänskliga
själsliga styrkeprov. Detta är den tredje och sista
deltävlingen i trippeln. Möjligen kommer vi att få
kora en Mästarnas Mästare denna kväll. Ta tillfället
i akt och utmana fjolårsmästaren om Krooks
(Ettans)-Pokal. Vill du veta mer kontaktar du # 307
Lexell (se mailadress och tel i slutet på detta brev).

JULBORD PÅ GAMLE PORT
Preliminärt torsdagen den 11 december 19:00
Om det går att beställa i tid denna kväll så ämnar
Kenneth Klubben Framsidan avnjuta Gamle Ports
mycket smakfulla julbord. Vi kommer snarast att
boka plats till alla som meddelar i god tid. Invitera
gärna din fru/flickvän. Priset återkommer vi med.
Anmälan måste ske senast torsdagen den 20
november. Frågor och anmälan till # 305 Lindblom
(se mailadress och tel i slutet på detta brev).

Våren 2004 kommer troligtvis att
se ut som följer:
Torsdagen den 15 januari 19:00 ttim
Blinkade Rudolfs mule röd på juldagsmorgonen
och andra intressanta frågor diskuteras över ett glas
öl på stamstället Gamle Port.
Torsdagen den 19 februari 19:00 ttim
SKKFs efterlängtade vinprovning där vi för
närvarande är osäkra på var vi kommer att vara.
Torsdagen den 18 mars 19:00 ttim
SKKF förbereder sig, på Gamle Port, för
Högridsdagen kommande måndag.
Måndagen den 22 mars 19:00 ttim
Svenska Kenneth klubbens Årshögtidsdag
12:00 Gamle Port: Årsmöte m ärtsoppa och det som
där tillhör. Alla medlemmar bjuds på detta.
15:00 Hotell Gothia: Tvagning
19:00 Hotell Opalen: Bankett med damer. Alla som
deltager subventioneras med 50 kr vardera

Svenska Kenneth klubben Framsidan, Västra Götaland

Torsdagen den 13 maj 17:00
Åby travbana. Vi tror vi vinner på V5:an.
Onsdagen den 9 juni 18:00
Skärgårdstur med Ångaren Bohuslän
Nytt utskick kommer omkring årsskiftet med mer
info om priser om anmälan.
OBS Glöm inte att anmäla adressändring, även
mailadress, när så sker. Allt för att inte gå miste om
viktig info.

Anmälningar och frågor
Styrelsen och tillika AU
Ordförande K # 306 Gärdmark 031 229 501
070 483 6104
E-post gardmark@swipnet.se
Sekreterare K # 311Andersson 031 425 262
070 326 7601
E-post ken1@gbg.bonet.se
Kassör K # 305 Lindblom 031 469 009
E-post
070 267 7144
bunkeberg.elektriska@goteborg.mail.telia.com
Ambassadör K # 3 Söderlund 031 402 626
E-post Kenneth.Soderlund@home.se
Ledamot K # 307 Lexell 031 198 505
E-post kenneth.lexell@swefair.se
Valberedning K # 369 Alvén 031 709 8656
E-post k.a@bredband.net
Valberedning K # 336 Karlsson 031 412 337

Hemsidor att kontrollera
SKKF:s hemsida
http://come.to/kennethgbg
SKK i Sundsvall:s hemsida
www.kenneth.y.se
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