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

1:a utskicket detta år

6 Januari 2011

Så skall det se ut 1!
En servitör levererar dryck i en vätskepaus under en
femkamp på Liseberg.

Så skall det se ut 2!
Kenneth Lööf visar här hur fint man kan dekorera sina kläder.
Han har helt enkelt sytt fast ett av tygmärkena vi alla fått i
gåva från faderslubben i Sundsvall.

Kennethklubben framsidan fyller Moppe!!
Detta är ett stort år. Svenska Kennethklubben Framsidan har hängt
med i 15 år nu. Vi är ett flertal som dessutom varit med från start.
Undertecknad var visserligen inte med på det allra första mötet men
sen har jag allt hängt med. Från den första träffen på Gamle Port tills
idag har det hänt mycket, och mer kommer det att bli hoppas vi.
Fadersklubben i Sundsvall firar 18 år och även därifrån kommer det
att hända saker, var så säker.
Så, bäste Kenneth. Sätt dig ner, läs om vad våren har att erbjuda,
ställ in allt annat för att var tredje torsdag i månaden är din dag. Kom
och njut den tillsammans med alla oss andra i klubben så planerar vi
för ytterligare minst 15 roliga år till.
Trevlig läsning önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan

15:E ÅRGÅNGEN
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Vi firar i dagarna två.
Eftersom vi vill att så
många som möjligt skall
ha möjlighet att vara
med att fira vårat 15-års
kalas lägger vi det
firandet på lördagen 26
mars.
Kennethdagen
den
22 mars firas med
årsmöte samt humnnig
och mumning, läs mer
på sid 4-5
/Redaktören
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Skall man se långt fram så är höststarten för oss i
Kennethklubben Framsidan den 25:e augusti, då har ni
fått lön också. 5-kamp på Liseberg skall det bli och
klockan 18.00 vid Kal och Ada statyn ses vi.

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet

Kolla tider på hemsidan för säkerhets skull då de i
undantagsfall kan komma att ändras. Kolla för övrigt in
hemsidan efter aktiviteterna med då det beskrivs vad som
hänt. Vi är alltid först med det senaste.

Vad skall jag börja skriva om i slutet på december?
Den globala uppvärmningen är bara tomt prat. Låt oss
istället tänka på den permafrost som ligger över
Sverige under det tjocka snötäcket. Inställda tåg,
insnöade plogbilar, bussar som blåst av vägen samt
bandvagnar till åldringar med mat och medicin.

Ordförande ”Framsidan” Kenneth Gärdmark.

Men se framåt, dagen efter vårdagjämningen, alltså
tisdagen den 22 mars, fyller Kennethklubben
Framsidan 15 år. Det skall firas ordentligt med svenska
folket.
Innan firandet startar har vi först ölprovning den 27:e
januari klockan 18.00. För ögonblicket är inte lokalen
spikad men kommer att stå på hemsidan, eller så får du
reda på detta när du anmäler dig. Se mer på sidan 4.
Sedan vin, ost eller chokladprovning, troligen på S/S
Marieholm, i slutet av februari. Tag gärna med dig
vänner och bekanta till denna träff. Se på hemsidan om
tider ty de kan komma att ändras.
Den STORA Kennethfesten med damer flyttar vi fram
till lördagen den 26:e mars. Vi behöver lite tid för
förberedelse för aktiviteterna på dagen och på kvällen
samt minst en dag att återhämta sig på efteråt. Sådant
kan inte göras mitt i veckan, då skulle Sverige stanna
av.

Apotekar’n flörtar med personalen på Tyrolen, Liseberg.

Biljard i april hamnar på skärtorsdag. Vi kommer
troligtvis att välja en annan dag, se på hemsidan om
när.

Medlemsavgiften till Svenska Kennethklubben är
294 kronor per år och betalas in på postgiro
645 90 78 – 9. Och som vanligt får du en liten
present när du betalat.
Glöm inte att ange namn, fullständig adress och
telefonnummer, samt eventuell e-post adress, så att
all information når dig. Se även på SKKs hemsida
www.kenneth.se för mer information om
välkomstpaketet för nya medlemmar.

Åby den 19:e maj. Lämpligt nog på Åby när de har
tävling.
Som alla vet försöker vi ha våra träffar den tredje
torsdagen i månaden så vik den för oss.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#306 Gärdmark
#369 Alvén
#305 Lindblom
#307 Lexell
#311 Andersson
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Tel bostad
031-40 26 26
031-22 95 01
031-89 98 42
031-46 90 09
031-19 85 05
031-42 52 62

Tel arb

Mobil
Uppdrag
e-post
070-583 45 55 Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
070-483 6 104 Ordförande
gardmark@swipnet.se
Sekreterare
369@telia.com
bunkeberg@telia.com
031-62 71 44 070-554 97 28 Kassör
Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
010-712 53 23 070-987 53 23 Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se
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REPORTAGE
Femkamp på Liseberg 090827
Vi var sju Kenneth samt tre fruar som samlades
utanför Lisebergs huvudentré och styrde stegen mot
Applåd. Detta första stopp som vi alltid gör för att
smörja kråset, fukta strupen samt välja ut vilka
grenar som skall avverkas. När dagens fem grenar
blivit utvalda gav vi oss av för att börja kampen. Då
ansluter Ambassadör Söderlund och eftersom han är
törstig är inte vi sämre bröder än att vi gör honom
sällskap. Nästa anhalt blir alltså Tyrolen.

Koncentrationen är hög när man skall klubba stubbar.

Efter alla dessa aktiviteter var vi bara tvungna att ta
en vätskekontroll samtidigt som totalpoängen efter
fyra grenar räknades ut.

Så, när alla har druckit ur ger vi oss så av till första
grenen för dagen som är Skee-ball. Denna gren
lyckas Andersson bemästra och jakten på en andra
raka femkampseger har startat. Väl vid Skee-ball
pratar vi med tjejen som växlar in pengar och hon
rekommenderar oss att byta ut dump-the-ump mot
något annat eftersom spikslaget som är vår nästa
gren är identisk. Hon rekommenderar ankskjutning
istället så det får bli vår tredje gren. Spisklaget går
även det Anderssons väg och efter två grenar har
han två förstaplatser. Säg den lycka som varar.
Ankskjutningen görs med en typ av paintballgevär.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vem som vann denna
gren men Andersson blev i varje fall sexa och så var
den dagen förstörd för hans del, skulle man kunna
tro. Fjärde grenen var vattenpistol och den vann
Söderlund på 160p tätt följd av Kullberg och
Andersson på 150p vardera.

Det visade sig att Andersson var i ledning, tätt följd
av Lindblom och Kullberg. Inför den avslutande
skjutningen blev det som så att det var just de
sistnämnda herrarna som sköt bäst med 43 poäng
vardera. Eller, bäst sköt egentligen Apotekar’n med
hela 47 poäng men det var efter att han hade skjutit
sin tävlingsomgång. Värst sköt nog Lööf som
lyckades med konststycket att både missa tavlan
samt sätta en tia. Andersson kammade hem en
tredjeplats och då visade det sig att det krävs en
särskjutning för att skilja på honom och Lindblom
som båda låg på delad förstaplats efter avslutade fem
grenar.
Andersson, i egenskap av regerande mästare, fick
skjuta först och skrapade ihop 39 poäng. Lindblom
gör sen inte mer än vad som behövs och skjuter hem
segern med 40 poäng men han var nervös inför sista
skottet.
Linblom således ny femkampsmästare och den fina
prisutdelningen hölls på Cafe Åkaj där Gärdmark
delade ut sitt hemliga pris till vinnaren. Denna gång
var det fyra snapsglas med tillhörande trädetalj som
var priset.
Efter avslutad prisceremoni hade klockan närmat sig
stängningsdags och vi fick vandra hem i
sommarnatten.
Femkampssegern till trots, dagens meste vinnare var
Alvén´s fru, Birgitta. Hon vann så mycket priser på
spelhjulen så hennes väska blev överfull av allt
godis. Minste vinnare var nog Lerneryd, var det
någon gren han inte kom sist i? Hur som helst, han
heter Kenneth och då är man alltid en vinnare.

Nästan alla närvarande på bild utanför Applåd, Liseberg.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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PROGRAM UNDER VÅREN 2011

Ölprovning med Svenska
Ölfrämjandet

Bandy på Heden

Torsdagen den 27 januari 18:00 (ftim)

Onsdagen den 23 februari 19:00

Rick Gordon Lindqvist, ordförande i Svenska
Ölfrämjandet, lotsar oss in i ölets underbara värld.
Vi provar sex ölsorter och får all tänkbar
information om dessa samt mycket mer om öl.
Till ölen serveras tilltugg av blandat slag.
Allt detta till en kostnad av 200 kr.
Anmälan är ett måste och görs till Lindblom
Hör av dig senast på fredagen den 21 januari, så
får du reda på var vi skall vara!
(Det är begränsat antal platser, så först till kvarn...)
PS: Om vi håller oss väl med Rick så kan hända vi
får vara med att brygga öl någon gång framöver.
DS

Vi går till Heden och kollar Gais bandy när de
möter Blåsuts BK. Observera att det är en onsdag
ety det inte spelas någon bandy på torsdagen. Vi
kommer att boka bord på någon närliggande
restaurang dit vi ämnar gå efter matchen för att
intaga en matbit. Anmälan senast 12 februari till
#305 Lindblom.

Vinprovning
Torsdagen den 17 februari 18:00.
Jan Allerstam kan snart titulera sig Svenska
Kennethklubbens egen munskänk. Jag vet inte
vilken gång i ordningen han kommer och håller
föredrag för oss. Som vanligt är det fem olika viner
som skall avnjutas efter att vi fått höra om dess
historia. På S/S Marieholm kommer vi att få både
smaka, lukta och tycka till om dessa viner. Det hela
avslutas sedan med middag. Pris för hela kalaset,
cirka 420 kronor. Till detta arrangemang är inte
bara Kenneths Fru utan även Kenneths vän
välkommen. Var dock snabb med att anmäla dig.
Detta är ett mycket populärt arrangemang och förra
året var utsålt för andra året i rad. Obligatorisk
anmälan till #305 Lindblom. Ange vid anmälan om
du vill ha kött eller fisk.
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Kennethdagen
Tisdagen den 22 mars 12:00-18:00 ca
I år delar vi upp Kennethfirandet på två dagar. En
som tar hand om årsmöte samt hummning och
mummning samt ett som tar hand om vårt 15-års
firande.
12.00 Årsmöte på Marieholm. Ärtsoppa. Punch.
Kaffe. Pannkakor m grädde. Kennethbakelse.
Förutom mötet finns det alltså minst fem
anledningar att komma till Marieholm. Endast 50:15.00 Hummning och Mummning. Hotell Opalen,
kostnad 50:Här slutar denna dags firande. Alla går hem och
vilar upp sig ingför lördagen
Föranmälan till samtliga aktiviteter obligatoriskt och
sker till #305 Lindblom.

15-års firande
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PROGRAM UNDER VÅREN 2011

Biljardmästerskap

SKKF:s 15-års firande

Torsdagen den 21 april 19:00. (ttim)

Lördagen den 26 mars 14:00Bowlinghallen på Eriksberg med Kenneth Bernting
som ägare har nu även investerat i ett biljardbord.
Det är alltså till andra sidan älven (för de flesta av
oss) som vi går för att göra upp i biljard i år. Vem
vågar dyka upp och utmana regerande mästaren
#305 Lindblom?
OBS! Skall du äta är det 18.00 som gäller.
Föranmälan till #369 Alvén.

Nu skall det firas att vi på framsidan fyller moppe.
14.00: Spårvagn runt stan. Vi har, likt vi gjorde på
10-års jubiléet, hyrt en egen spårvagn som tar oss
runt Göteborgs gator. Bosse och Lasse står
avundsjukt och tittar på medans vi gör stan i vagn
och mumsar på räkor med tillhörande dryck.
19:30: Spökvandring runt det gamla Göteborg,
Kronhusområdet, följt av utsökt trerättersmiddag
på Kronhusets restaurang.

Gamla Kennethdagen
Torsdagen den 29 april 19:00

Följ med på en spökvandring genom Göteborgs
dunkla historia…
Möt kungar, aktriser och avrättade fattighjon
under en skrämmande vandring genom ett av
Göteborgs äldsta områden.
Ur skuggorna träder de döda fram för att
förvissa sig om att ni är väl förberedda att stiga in i
dödsriket.
Ni lär känna gatorna, dess historia och
människorna som en gång levt där genom de dödas
röster. Håll gärna någon i handen och vänd dig inte
om….

Vi sitter ner och minns gamla tider på Golden Days.
Kan du inte närvara får du själv inmundiga en dryck
av valfri sort till minne av våran gamla högtidsdag.

Kenneth kollar Kenneth
Måndagen den 9 maj 19:00
GAIS möter Blåvitt på Gamla Ullevi. Vi sitter alla
och hejar på vårt favoritlag men vilket lag vi än
håller på så hyllar vi unisont Kenneth Gustavsson i
GAIS för hans vackra förnamn. Föranmälan senast
19 april till #305 Lindblom.

OBS VANDRINGEN SKER UTOMHUS. Klädsel
efter väder.

Åby
Torsdagen den 19 maj 17:00

Meny för kvällen.
Tillsammans med Kenneths Fru går vi på
stallbacken innan vi sätter oss i Pegasus och äter en
god middag. Spelar en gemensam V65:a och
förhoppningsvis
kammar
hem
storkovan.
Föranmälan till #305 Lindblom

Förrätt
Kycklingspett med citrusglacerade morötter &
palsternackor samt basilikavinegrette
Varmrätt
Pocherad torskrygg med blomkålscrème och
karamelliserad rödvinssky
Dessert
Kladdkaka med vaniljvisp, chokladrippel och
färska bär
Önskas särskild kost, vg kontakta köket direkt på
tel 031-733 29 66 alt mejla till info@bistro1956.se

Svenska Kennethklubben Framsidan
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REPORTAGE
Bowling på Eriksberg 101021

Pilsnerprvfning 100916

Så är MacAlpine Trophy hemma igen efter en
ettårig exil på Djävulsön.

Golden Days fick åter igen stifta bekantskap med oss
och vi stiftade åter igen bekantskap med dess pilsner.

Fem kenneth mötte upp till kampen, #306, #307,
#369, #3024 och en ny medlem utan nummer. Den
senare nöjde sej med att bese och heja på, enär han
led av en skadad arm.

Det blev en jämn kamp mellan #307 och #369. Inte
förrän i slutet av andra serien (av två) lyckades
#369 ta ledningen och vinna med ynkliga 5 käglor.
Dev ar m.a.o. en spännande match, inramad av gott
och närande öl samt dito mat. Allt serverat av
Kenneth Berntings eminenta personal.
Jodå. Även Bernting hedrade med ett besök. Spela
kunde han dock inte då även han led av en skada på
en tummer eller ett finger eller nå´t.
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KENNETHDRINKEN Á LA FRAMSIDAN
En favorit i repris, vår egna specialdesignade drink.
Den har fått det trevliga namnet Fånga Kenneth och är
en utsökt drink till vardag, fest eller när du nu vill ta
dig en drink.
Ett long-drink glas med isbitar.
4 cl Jägermeister
2 cl Apple Sourz
Fyll på med Ginger Ale
Toppa med en limeklyfta.
Drinken är mycket godare än vad den låter när man
läser den

MERA REPORTAGE
Surströmming 100924
Som tidigare år blev vi mycket välvilligt inbjudna
till Norrlande Gille. Totalt 30 personer hörsammade
denna kallelse till att få avnjuta norrländska
delikatess i glada vänners lag. Kvällen blev som
vanligt lyckad
Julbord 101205
Liseberg med Norrlands Gille var lika bra som
alltid. En massa god mat serverades i Huvudrestaurangen, en massa snö hade placerats ut i
parken och en massa trevligt folk hade samlats upp
för att göra den dag till ett trevligt minne.
Julstämningen var på topp och har man inte börjat
få lite julkänsla innan kommer den definitivt efter
ett besök på juliga Liseberg.

Och nu kommer lite information från vår faderförening i Sundsvall
Stöd dig själv, stöd Kenneth, stöd Svenska KennethKlubben
När vi har fått din medlemsavgift (på sidan 2 står hur du betalar in), 294 kronor, får du under våren
en medlemspresent som än så länge är hemlig… Passa på att ge ett bidrag till ”Ebbas minne”,
klubbens egen fond för stöd till Barncancerfonden, när du gör din inbetalning. Om du t.ex. avrundar
till 300:- så går 6:- automatiskt till Barncancerfonden. Alla bidrag, stora som små, tas tacksamt emot.

Svenska KennethKlubben Framsidan
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
2011 - inte vilket år som helst!
I år är det 15 år sedan ett drygt 20-tal Kennethar samlades på Barken
Viking. Kenneth #1 från moderklubben i Sundsvall och en nyutnämnd
ambassadör från samma ort och 20 st förväntansfulla, lite nyfikna
Kennethar från västkusten. Alla hade hörsammat den annons som var
införd i GP och tagit sig till mötesplatsen.
I stadgarna påbudas att den Kenneth som flyttar från Sundsvall till en annan ort där inte en
Kennethklubb är etablerad får i uppdrag att dra igång en lokalförening. Med detta uppdrag
följer också titulaturen "ambassadör" och den är under detta signum jag skriver dessa rader.
Som sagt, ett 20-tal Kennethar fick under kvällen all nödvändig information om syfte och
mål med föreningen, massor med frågor ställdes och besvarades och den sista, och
viktigaste frågan som ställdes av mig besvarades med ett rungande "ja!!"
Frågan löd; ska vi dra igång en lokalförening i Göteborg?
Nu, 15 år senare, lever och frodas föreningen. Ett 100-tal Kennethar från Göteborg med
omnejd investerar glatt den årliga medlemsavgiften för att känna gemenskapen i världens
enda (?) förening med förnamnet som den gemensamma nämnaren. En liten reservation
som synes (?). En förening i Göteborg med ett antal Bettor firar sin namnsdag i november,
kanske inspirerade av Kenneth, vad vet jag? Vi tog givetvis kontakt med dessa trevliga
Bettor och tillsammans firade vi deras namnsdag en trevlig novemberkväll.
Hur går det då med vårt uppdrag? Ja, du som kan stadgarna vet att vi, i likhet med alla andra
lokalföreningar, har ett uppdrag att genomföra. Och skam till sägandes så har vi ännu inte
nått vårt mål. Men oj så nära det var för 5 år sedan! När vi firade 10-årsjublet så gjorde vi
en gemensam kupp. 17 st Kennethar tågade till spårvagnshallen med ett namnemblem i
korrekt typsnitt och färg och med det ärovärdiga namnet "Kenneth". Nu skulle uppdraget
genomföras, nu skulle vi döpa en spårvagn till Kenneth. Tyvärr sprack allt, TV4 hade på
något obegripligt sätt fått kännedom om vår plan och i god tid före anträtt platsen i fråga
med kamera och journalist och gud vet allt. Givetvis upptäcks detta av Spårvägen som
något yrvaket undrar vad som är på gång. När Kenneth-armén 30 minuter senare dyker upp
så möts vi i
entrén av ledningen för Spårvägen där de på ett sakligt sätt försöker få oss att förstå att det
här med att döpa spårvagnar går till på ett annat sätt, mer strikt och formellt så att säga. Som
ett litet plåster på såret så ges vi dock tillträde till hallen och framför en vacker vagn tas
bilder på oss och det vackra emblemet som vi tyvärr inte fick klistra fast. Konklusionen
är således - uppdraget ej slutfört!
Nu blickar vi framåt och önskar dig som vanligt varmt välkommen till våra aktiviteter.
Hälsningar
#3 Kenneth
Ambassadör
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