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

1:a utskicket detta år

9 Januari 2012

19:E ÅRGÅNGEN

Det var då!
2006 var det denna gängen som var på Liseberg. Jämför med årets gäng på sidan 3.
En del personer förblir unga.
Ett litet stycke historia.

Hur skapar man historia?
Första gången är ingen gång, andra gången härmas man. Tredje
gången har man startat en tradition. En tradition, det är precis vad
Kennet Cup har blivit. Och i år, när det går in på tredje året, kommer
vi i Svenska Kennethklubben att vara med och hjälpa till, att skapa
historia helt enkelt. Samtidigt är det väldigt roligt att få jobba
tillsammans med en årets Kenneth. Läs mer på sidan sex.
I övrigt har det hänt så mycket att jag inte fått plats med reportage
ifrån allt. Därför saknas det i detta nummer reportage från bowling,
dart samt julbordet. Så kan det gå när man har att göra med den
avdelningen i Sverige som är mest aktiv. Reportage kommer i nästa
nummer från nämnda arrangemang.
Trevlig läsning önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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Snart är det 22 mars
igen
Även i år firar vi
Kennethdagen
i
dagarna två. Den 22
mars firas med årsmöte
samt humnnig och
mumning.
Dagen efter går vi på
teater med våra fruar,
läs mer på sidan 5
/Redaktören
1

Allt avslutades med middag på en av Kronhusets
restauranger.

Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet

Övriga möten flyter på, men värt att nämnas är
höstuppstarten, 5-kampen på Liseberg, alltid sista
torsdagen i augusti 18:00 vid kal & ada statyn. Där
börjar vätskebalansen fyllas på. Den skall den hållas
på en lagom nivå, ej över halskragen.

Nu sitter jag här mitt i vintern, 12-01-01, sju
grader plus ute klockan 19:00 och skall
sammanfatta året som gått samt kommande
aktiviteter. Med tanke på vädret kunde det lika
gärna vara en kall sommarkväll ute vid någon
holme, med båten, iklädd tensonjacka eller som en
del säger, glesbygdskavaj och toppluva.

Övriga möten går att läsa om i denna tidning.
Kom till våra möten och träffa dina namne, håll
trädet vid liv, öka på med nya blad.
Ordförande #306 Gärdmark

Jag tänker att vi som är Sveriges STÖRSTA och
mest AKTIVA KennethKlubb med egen tidning
måste få våra medlemmar att komma mer på
möten och aktiviteter.
Kanske kan man likna det till ett träd som såddes
1996 ung nyfiket sträckte det ut sina grenar åt alla
håll och fick många livskraftiga blad. Men av
någon anledning tappar vi blad, nya kommer inte,
trots vi i styrelsen förser trädet med näring i form
av olika aktiviteter som sker nästan alltid den
tredje torsdagen i månaden.
Den 22 mars 2012 12:00 var det årsmöte på S/S
Marieholm sedan 15:00 bubbelpool på hotell
Opalen, det vi kallar humming och mumming, så
blir det även 2012, vi ses då.
En glad ordförande.

Festligheterna tog ny fart lördagen den 26 mars.
Då #1 Kenneth Krook gästade oss. Även en
Kenneth endast 3 månader gammal kom med sina
föräldrar, han belönades med upptryckta kläder
som det stog ”Sveriges nyaste Kenneth” på. Totalt
38 personer gick 14:00 ombord på en av oss hyrd
veteranspårvagn för att under 1,5 timmar färd runt
Göteborg äta räkor och vin, samt bröstmjölk till #
3046 som blev den nyastes nummer. Under
kvällen blev det spökvandring med skådespeleri.

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.

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
070-583 45 55
070-483 61 04
073-349 10 96
070-554 97 28

Uppdrag
e-post
Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
Ordförande
gardmark@swipnet.se
Sekreterare
369@telia.com
031-62 71 44
Kassör
bunkeberg@telia.com
Ledamot
kenneth.lexell@se.g4s.com
010-712 53 23 070-987 53 23 Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se
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REPORTAGE
Femkamp på Liseberg 110827
Nu ville alla veta hur dom låg till så ett besök på
Tyrolens uteservering fick bli nästa anhalt. Efter
ihopräknande av alla poäng gav vi oss så vidare till
tredje grenen för dagen, Ankjakten. Man skall skjuta
ner ankor med hjälp av ett gevär som ser ut som ett
paintballgevär. I denna grenen visade sig Alvén vara
vassast medans Gärdmark och Johansson tog hem
jumbopriset med bara två träffar var.

Årets femkamp såg ut att bli en spännande
tillställning men utmanaren sköt bort sig i sista
grenen.
Sju Kenneth plus fyra fruar dök upp denna sista,
småregniga, torsdag i Augusti. Krås behövde
smörjas och strupar fuktas innan vi drog igång så
stegen styrdes direkt till Applåd där även dagens
grenar valdes ut. Woody, Skee-Ball, Ankjakten,
Waterball samt Luftgevär blev dagens grenar.

Fjärde grenen var vattenpistol och här visade
Andersson återigen sin vinnarinstinkt och tog hem
grensegern tätt följd av Apotekar´n. Sedan var det ett
hopp ner till tre personer som alla hade samma
poäng. Hedersomnämnande till Johansson som fick
in flest bollar via köksingången.

Att få med sig skocken med Kennethar visade sig
vara svårare än någonsin innan. När vi så väl kom
in i spelhuset för att köra Woody försvann allas vår
ordförande, för att spela på någon annan maskin och
sedan blev det en jättekö efter oss. Det var på håret
att han inte blev diskad i den grenen. Segrande ur
den bataljen var Andersson.

Fyra grenar avgjorda och spänningen inför
slutgrenen var olidlig. Hur ligger alla till? Ett nytt
besök på Tyrolens uteservering fick lösa den
frågeställningen. Efter fyra grenar visade det sig att
Andersson hade ledningen medans Lindblom och
Gärdmark skuggade, inte alttför nära men dom
skuggade och det var dessa tre som hade chans att ta
hem slutsegern. Lerneryd, Kullberg samt Alvén hade
alla chans på fjärdeplatsen medans Johansson låg
hjälplöst sist efter fyra grenar.

Strax bredvid spelhuset har vi Skee-ball och där
blev det lite problem att växla in femkampsbiljetter
till pengar ety det var ingen funktionär vid
spelbanan. När vi väl hittat en i personalen som
kunde assistera oss så sattes kloten i rullning och
bäst på detta var Lindblom som tog hem
grensegern.

Andersson fick börja sista grenen, luftgevär, för att
dom andra skulle kunna skjuta taktiskt och ta sig
förbi. Faktum var att Gärdmark tog hem denna gren
medans Alvén blev sist. Intressant med tanke på att
det var den omvända ordningen vid ankskyttet.
Andersson grejade dock en andraplats och det räckte
för att ingen av de andra skulle ha en chans att ta sig
förbi och 2011 års mästare var korad.
Årets pris, Apotekarn´s överaskning, var en kikare
samt ett litet rivjärn till Kenneths fru för att hon har
en så rivig man. Prisutdelningen skedde inne på Kafe
Åkaj där även fruarna mötte upp. Vinstutdelningen
på lyckohjulen denna dagen var magert fast några
priser blev det men att komma upp i förra årets
vinnarmängd är nog svårslaget.

Alla närvarande på bild utanför Applåd, Liseberg.

Svenska Kennethklubben Framsidan
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PROGRAM UNDER VÅREN 2012

Rundvandring och
ölprovning i
Oceanbryggeriet

Vinprovning i traditionell
anda med Jan Allerstam

Fredagen den 20 januari 17:30
Kostnad inklusive pubtallrik, 470 kr

Torsdagen den 23 februari 18:00.
Kostnad ca 475 :-

Vi får en rundvandring i bryggeriet, information
om deras ölsorter, samt mycket ölkunskap. De
lovar att ta hand om oss på allra bästa sätt så vi får
en njutbar upplevelse. Dessutom så ingår även en
så kallad ”Pubtallrik” som avnjutes med någon av
Oceanbryggeriets bättre ölsorter, får vi förmoda.
Vi kommer att vara klara vid pass 20:30-tiden.
Oceanbryggeriet ligger på Skårs Led 2, Lokal 12C,
i Almedal. Eller om det är mer bekant, i
Lyckholms bryggeris gamla lokaler. Spårvagn 2
eller 4 mot Mölndal, till hållplats Almedal är att
rekommendera och därifrån ca 3 minuters
promenad.
Anmälan som är absolut nödvändigt och bindande,
till #305 Lindblom senast torsdagen den 12
januari. Antalet platser är begränsande, så snabba
på om öl är något du gillar.

SS Marieholm, Lilla bommen, Packhuskajen 8.
Närmaste kommunala transportmedel stannar vid
Brunnsparken eller Domkyrkan och därifrån är det
ca 9-10 minuters promenad.
Åter igen får vi, med våra damer, njuta och ta del
av och gemensamt sjunga vinets lov. Där det som
inkluderas i priset är ett storartat föredrag samt en
utsökt middag
Temat för kvällen är Loire-dalens utsökta viner.
Där Jan kommer att beskriva området och vinerna
på det mest förträffliga sätt. Så vi kommer att
uppleva platser och smaker som om vi vore på
plats.
Kolla vår hemsida för mer info när det närmar sig.
Anmälan som är nödvändig och bindande, till
#305 Lindblom senast fredagen den 17 februari.
Vid anmälan får du även reda på menyalternativen, där vi väljer mellan en kött och en
fiskrätt.

Bandy på Heden
Onsdagen den 8 februari 19:00
Kostnad efter vad du äter, entré 120:-

Planering för Kennethdagen

Bandy på Heden GAIS-VILLA BK. Mycket viktigt
att vi införskaffar oss kunskap om denna idrott med
så gamla anor. Har du dessutom en traditionsenlig
portfölj (med innehåll som sig bör) får du med
automatik ett antal beundrare på arenan.
Vid bokar plats i restaurang Picasso, på
Kristinelundsgatan 13, kl 17:00, för att vara mätta
och glada när spelet går igång. Eventuellt så blir det
någon annan restaurang i närheten om det inte
fungerar med Picasso. Men det får du reda på när
du anmäler dig.
Anmälan som är nödvändig och bindande, till #305
Lindblom senast onsdag 1 februari. Skall boka
biljetter och plats i restaurangen. Ange även om du
skall med på maten eller bara bandyn.

Torsdagen den 15 mars 18:00
Planeringsmöte inför stundande årsmöte på S/S
Marieholm. Delikat ärtsoppa och pannkakor.
Ett viktigt möte för er som är involverade och
engagerade i SKKF. Hör av er till #305 Lindblom,
för att kunna boka rätt antal platser. För övriga är det
bara att slinka in och äta eller bara ta en öl.
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PROGRAM UNDER VÅREN 2012

Biljardmästerskap

Kennethdagen

Torsdagen den 19 april 19:00. (ttim)

Torsdagen den 22 mars 12:00
Biljard på anrika Eriksbergs Bowling, som ligger i
bottenplanet i Eriksbergsgården.
Tag buss 16 mot Eketrägatan och hoppa av vid
Sörhallstorget. Därifrån är det ca 7 minuters
promenad. Vill man äta så kommer man tidigare för
spelet börjar just 19:00. Denna tävling är en av tre
klassiska tävlingar och ”Ettans Pokal” står på spel
och kommer att föräras vinnaren.

Styrelsen anmodar att du, käre Kenneth tager ut
någon form av ledighet från arbetet denna
högtidsdag. Detta så du kunna delta i aktiviteterna
fullt ut, och för allmogen visa att du är en riktig
Kenneth,väl värd all uppmärksamhet och hyllning.
Årsmötet hålls på S/S Marieholm med sedvanligt
tilltugg Ärtor o pannkaka å punsch till ett pris av
50 kr. SKKF subventionerar resten.

Anmälan till #305 Lindblom senast torsdagen den
12 april.

Därpå blir det humning o mumning på Opalen,
för endast 50 kr.

Gamla Kennethdagen
Söndagen den 29 april , hela dagen

Firandet fortsätter i morgon (23 mars, se nästa info)
med teater.

Gamla och djupt saknade Kennethdagen som
lever kvar i våra hjärtan.
Minst ett glas öl lyftes, till heder av underbara
minnen. Vartän du Kenneth råkar befinna dig.
Ensam eller i grupp och oavsett tid på dygnet så
känn vår genuina Kennethanda! Eller varför inte
ringa en Kenneth och lyft ett glas i gemenskapens
anda.

Anmälan till #306 Gärdmark senast torsdagen den
15 mars..

SKKF går på Teater
Fredag 23 mars 19:30

Åby

Vi har köpt 20 biljetter till ”Rampfeber” på
Lorensbergsteatern, med bland annat Thomas
”Kenneth” Petersson, Ulla Skog, Claes ”Kenneth”
Månsson, Sven ”Kenneth” Melander med flera.

Torsdagen den 24 maj 17:00
Kanske en föraning av sommaren och för SKKF ett
synnerligen naturligt sätt att umgås med
stallbackvandringen, mat och V5-spel. Tillsammans
med våra damer njuter vi av god mat och hoppas
mycket på storvinsten. Spelar gemensamt och var
och en för sig. För vinst skall det bli!!!

Det är en pjäs om en pjäs. En klassiker på världens
teaterscener och handlar om ett teatersällskap som
gör sitt sista genrep inför premiären, men bakom
kulisserna utspelar sig en minst lika kaotisk fars.
Publiken får följa föreställningen både framför och
bakom scenen.

Anmälan till #305 Lindblom senast onsdagen den
16maj.

Om någon är intresserad av att äta i Lorensbergsteaterns restaurang, så kan vi boka, men då måste
du höra av dig snarast.

Måndagen den 21 maj 19:00

Anmälan till #305 Lindblom omgående, för
biljetterna måste säljas så snart som möjligt. Alla
måste bli sålda så om inte tillräckligt många
Kenneth hör av sig går det vidare till Kenneths
kompis. Bokning sker i tur och ordning efter
inkomna anmälningar, där Kenneth har förtur till
och med 29 februari. Först till kvarn gäller.

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 4 maj till #305 Lindblom, för att
vi skall hinna beställa biljetter och boka bord där vi
kan ta en bit mat och en god öl.

Kenneth kollar Kenneth

I

4

KENNET CUP 2 JUNI

Bilden ovan ljuger lite. Turneringen spelas till
förmån för prostatacancer fast inte till förmån för
mustaschkampen då cancerfonden inte kommer att
ha någon sådan kamp i år. Årets Kenneth 94,
Kennet Andersson, låter sig inte stoppas av det utan
driver vidare cupen som vi hoppas skall bli en
institution här i Göteborg.
Kennet Cup, ett stort arrangemang som den kände
landslagsspelaren Kennet Andersson dragit igång
för att samla in pengar till Cancerfonden.

Vi i SKKF hjälper till och du som känner ett behov
av att få vara med i detta sammanhang hör av dig
snarast. Tanken är att SKKF skall vara på plats och
medverka med praktiska saker under dagen.
SKKF skall även samla in pengar som vi skall
skänka till Kennet Cup, dock är inte alla detaljer
klara om hur vi gör och vem som gör vad.
Tanken är att pengarna som vi samlar in skall
officiellt dela ut av Kennethklubben under
arrangemanget till Kennet Cup.

Så här beskrevs cupen förra året.
”Sveriges vanligaste cancerform är prostatacancer.
Varje år drabbas ca 9000 svenska män av denna
hemska sjukdom. Dessutom är mörkertalet stort då
flera män aldrig hinner testa sig och få diagnosen
prostatacancer innan de av andra anledningar går
bort.
Kennet Andersson är med bl.a. sina 83
landskamper, Turkiskt ligaguld, SM guld och inte
minst VM bronset 1994 en av vårt lands mest
framgångsrika fotbollsspelare i modern tid. Idag
spelar han inte längre men är tillsammans med
flera andra kända profiler med och bidrar i
Mustaschkampen.
Idén med Kennet Cup i fotboll föddes 2009 då
Kennet återigen sprang Göteborgsvarvet och
tillsammans med flera av sina gamla
fotbollskompisar samlade in pengar längs
Göteborgs gator. I år springer han igen men
fortsätter även satsningen när han tillsammans med
eventbolaget Oceangroup och den gamla IFK
Göteborgskamraten Mikael Martinsson för andra
året kör Kennet Cup, en fotbollsturnering med syftet
att få Göteborgarna att verkligen uppmärksamma
och hjälpa till att stoppa denna för oss män så
förrädiska sjukdom.”
Svenska KennethKlubben Framsidan

Exakt vad vi skall hjälpa till med spikas inte förrän
månaden innan så därför kan vi inte idag säga vad
som kommer att göras från vårat håll. Vi skall visa
upp oss från vår bästa sida vad det än blir vi får
göra.
Insamling samt arbetsuppgifter återkommer vi med,
håll koll på vår hemsida för mer info.
Evenemanget håller på hela dagen och om du inte
kan medverka så går det mycket bra att bara komma
dit och titta.
För mer information, eller anmälan, kontakta #311
Andersson eller #306 Gärdmark.
För mer information om Kennet Cup, gå in på
www.kennetcup.se
Kennet avslutade sin sista kontakt med oss med
raderna
Tack än en gång för att ni ställer upp, Kennethklubben är nu med i Kennet Cup´s arbetsdokument!
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Kenneths Julöl.
Lördag 3 september var det
åter dags för ölbryggning. Under
led-ning af vår eminente ölmästare, Rick Gordon Lindqvist
sattes den brygd som skulle bli.

Framsidans Julöl 2011
Som undernamn har den namnet
Abbaye des Rics Noel efter sin
skapare som, naturligtvis, är
ofvan nämnde Rick.
10 sorters malt, Demerarasocker,
Chinook- och Tettnangerhumle,
samt La Chouffejäst från Belgien
ger karaktären och borgar för ett
riktigt Belgian Dark Strong Ale.
Gifvetvis drickbart till stundande
jul, men lagrat till julen 2012 eller
2013 kommer vi att ha ett helt
fantastiskt gott öl. Frågan är, om
än akademisk. Kunna vi klara af
att vänta?
28 september tappade vi sedan
ölet på 33 cl flaskor som då också
försågs med etiketter. Gifvetvis
var Kenneth framme med ett glas
för att profvsmaka. Resultatet?
Öfver all förväntan. Förvånande?
Icke. Allt annat voro fullständigt
otänkbart.

Julölets etikett

Stackars Bosse, Sven, och dom
andra som får nöja sej med de
kommersiellt tillgängliga sorterna.
Vi arbetar på att kunna publicera
en lite enklare beskrifvning i hembryggandets ädla konst. Det tar
dock sin tid emedan den måste
utformas på ett synnerligen pedagogiskt sätt. Detta då både denna
vår publikation och vår hemsida
äfven läses av allmogen.
#369
Ölprofvning 11-09-15. (ttim)
Va gôtt. Äntligen lite maltdryck i
våra torra strupar. För fösta
gången på, hvad som troligen
blifva vårt nya stamhak, 3 Små
Rum. Reza är en man som kan
det här med öl. Söker du ”en stor
stark” eller blask som Pripps,
Norrlands, Carlsberg, m.fl. ”öl” så
har du gått fel. Sådant ingår inte i
sortimentet. Han fick inte Svenska
Ölfrämjandets guldpin 2010 utan
orsak.
Vi profvade ett antal Belgiska
sorter och några från Svenska
mikrobryggerier, bl.a. Oppigårds.
Lita på att det var en njutbar
stund. Tro’t om du vill, men även
Apotekar’n svalde behagfullt (?)
ett par kalla Ale. Det kanske finns
hopp äfven för vår ciderdrinkande
redaktör??
Sittande på en af bänkarne på
utsidan diskuterades lifvets allvar
och vi löste ett antal världsproblem, hvilket resultat vi senare
skola rapportera till FN.
Kontentan af det hela är. ”När en
smaklig öl genom strupen rinner.
Alla världsliga problem som en
afvlöning försvinner”.
#369

AMBASSADÖREN HAR ORDET
God fortsättning på det nya året!
Mc, öl, biljard, Kennet Cup, Åbytravet, namnsdagsfirande och bandy m.m.m.m.
Vad har nu detta för gemensamt undrar du? Jo, ett axplock ur den digra programtablån för
innevarande år. Som vanligt ett innehåll med en bredd och ett djup som imponerar.
Årets Kenneth 2011
Vem som blir årets Kenneth 2011 vet vi inte själva i skrivande stund. Kommittén grunnar och
funderar på och i likhet med tidigare år så lär det inte vara något problem. Den 22 mars släpper vi
nyheten och du som ansluter till namnsdagsfirandet på S/S Marieholm får veta det före hela
svenska folket.
Kennet Cup
1994 utsågs Kennet Andersson till Årets Kenneth. På den något åldrade bilden ser ni #1, #5 och
#19 i samband med utdelningen som skedde på Råsunda och i samband med en landskamp.

Kennet A har sedan några år tillbaka arrangerat en fotbollscup där överskottet går till
Cancerfonden. I år kommer vi, lokalföreningen i Göteborg, att stötta arrangemanget. Det gör vi dels
genom ett penga-bidrag men vi kommer också att hjälpa till med det praktiska.
Uppdraget!
Som bekant har alla lokala Kenneth-föreningar ett uppdrag och vår uppgift är att tillse att en
spårvagn döps till… just Kenneth. Tyvärr kan vi inte skriva ”mission completed” ännu men, som
man säger ”vi jobbar oförtrutet vidare på det”. En spårvagn med namnet Kenneth skulle givetvis ge
hela den lokala trafiknäringen ett rejält lyft. Finns det då några beröringspunkter med en spårvagn
och Kenneth. Ja, den här devisen står vi väl alla bakom ”alla blir glada när vi kommer och när vi
går i tid!”
Kenneths fru, särbo, sambo, älskarinna… och alla andra mer eller mindre fantasifulla varianter.
Som stadgarna påbjuder så finns det flera tillfällen där vi med glädje hälsar dessa välkomna till våra
muntrationer, i år inte mindre än 5 ggr!
Mer om detta och mer om allt annat håller du just nu i din hand.
Väl mött på våra arrangemang!
#3 Kenneth
Ambassadör
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