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

1:a utskicket detta år

11 Januari 2014

Evigt unga.
Vi fotas varje år vid ingången eller strax intill innan vi går in på
Liseberg. Lite roligt att se att vi inte åldras ett dugg från år till år.
Eller gör vi det? Det känns inte så i varje fall. När vi träffas och har
kul känns allt som det alltid har känt, otroligt roligt. Och har man
roligt känner man sig ung.
Kom och känn dig ung tillsammans med oss. Läs igenom alla
aktiviteter vi har att bjuda på. I år ligger dessutom Kennethdagen på
en lördag, bara att anmäla sig direkt. Lite reportage finns det med i
detta blad, samt ett litet bildkollage från året som gått.
Trevlig läsning önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan
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21:E ÅRGÅNGEN

Årets Kenneth för
2013 skall snart
utses, har du någon
kandidat. Hör av dig
till oss på Svenska
Kennethklubben så
skall vi ta med
personen
i
förhandssnacket.

/Redaktören
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Ordförande #311 Kenneth Andersson har ordet
HEJ KENNETH

Med andra ord, bara för att ett arrangemang inte står med i
årets program kan den komma att bli av ändå. Därför är det
viktigt att du håller dig ajour med vår hemsida. Jag försöker
även maila ut när det är aktiviteter på gång så det är viktigt att
vi har din korrekta mailadress. Har du inte fått några utskick av
mig det senaste året har jag inte din adress och då får du gärna
skicka in den, epostadressen finns nederst på sidan.

Och välkommen till ett nytt år. I skrivande stund sitter jag
fortfarande och väntar på snö. Är det något att vänta på
egentligen? Ja, det är det, säger jag då. Efter en ”vinter” med
idel regn och så tråkigt mörka dagar, att utebelysningen som
regleras med skymningsrelä vägrar släcka sig på hela dagen,
då vill man ha lite ljus. Visst, vi går mot ljusare tider men lite
snö som ljusnar upp fram till dess att vi har vårdagsjämning
20 mars muntrar ändå upp.

Till sist: Du kan inte andas genom näsan, med tungan ute.
Du provar just nu.

För tillfället är jag föräldraledig och att få gå ut och leka i
snö med barnen istället för regn vareviga dag skulle göra
deras tillvaro roligare med.

Nu när du har provat inser du att det är möjligt, men du ser ut
som en hund.
Du ler just nu eftersom jag lurade dig. Behåll det leendet. En
glad människa gör andra glada.
/#311 Andersson

Så vad har vi mer att se fram emot. Vi har ett digert program
denna vår med inte mindre än nio aktiviteter på årets första
sex månader. Jag kan redan här och nu meddela att jag inte
kommer att deltaga på alla, men det är inte vår avsikt heller.
Meningen är att det skall finnas något/några arrangemang
som passar alla och det tycker jag att det gör.
I år infaller Kennethdagen på en lördag så det passar
ypperligt för er som inte kunnat delta förut på grund av att
arbetet satt stopp för det. I år har vi med skytte, en aktivitet
som dök upp på vårkanten förra året, arrangerad av #369
Alvéns son Rickard.
Skyttet var så lyckat att det arrangemanet återkommer vi
med även i år, dock är det i skrivande stund inte helt klart
vart det blir. Titta i programmet på sidan tre för mer
information.

#311 är en glad vinnare på Liseberg.
Ett arrangemang har fallit bort och det är Kenneth kollar
Kenneth och den enkla anledningen till det är att vi inte har
något Göteborgsderby i år där någon av spelarna heter
Kenneth.

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.

Ett annat arrangemang vi har gjort på somrarna är en tur med
Ångaren Bohuslän. Eventuellt skulle vi köra det i sommar
igen men vid pressläggning är inget bestämt så det tas inte
upp i programmet. Kanske det dyker upp i sommar ändå.
Ytterligare ett arrangemang vi gjorde för ett par år sedan var
att hjälpa Årets Kenneth 94 med hans arrangemang Kennet
Cup. Jag har inte fått någon klarhet i om det blir någon cup i
år men om den blir av är vi med och ställer upp.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#311 Andersson
#369 Alvén
#305 Lindblom
#3024 Lerneryd
#306 Gärdmark
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Tel bostad
031-42 52 62
031-89 98 42
031-46 90 09
0302-409 63
031-22 95 01

Tel arb

Mobil

Uppdrag
Ambassadör
010-712 53 23 070-987 53 23 Ordf & Red.
Sekr. & Red.
031-62 71 44 070-554 97 28 Kassör
076-140 53 96 Valberedning.
070-483 6 104 Valberedning.
I

e-post
kenneth.soderlund@home.se
kenneth@kennethgbg.se
369@telia.com
bunkeberg@telia.com
lerneryd@telia.com
gardmark@swipnet.se

PROGRAM UNDER VÅREN 2014

Biljard

Ölprovning
Torsdagen den 16 januari 19:00 (ttim)

Torsdagen den 17 april 19:00 (mat 18:00)(ttim)

Tre Små Rum får besök av oss denna årets första
aktivitet. Vi kontrollerar om det kommit någon ny
öl, annars provar vi någon av våra favoriter. Bara
att dyka upp.

Biljarden spelas hos Kenneth i Eriksbergs
Bowlinghall. Hur bra är du på att greppa kön? Vill
du äta innan är det 18:00 som gäller, annars 19:00.
Föranmälan till #305 Lindblom

Kenneth kollar Bandy

Gamla Kennethdagen

Tisdagen 11 februari 17:00 (matchstart 19:00)

Tisdagen 29 april 19:00

GAIS bandy tar emot Bollnäs och vi tar med oss
portföljen och tittar på. Träffas kl. 17 på City Pub
för mat och dryck innan.
Föranmälan till #305 Lindblom

Vår saknade Kennethdag skall firas stort. Vi träffas
på Bishops Arms på Järntorget. Bara dyk upp.

Åby
Torsdagen 15 maj 17:00

Vinprovning
Torsdagen den 20 februari 18:00.(ttim)
Vi provar nytt ställe och ny vinkännare och nytt
matupplägg. Platsen är WSP groups lokaler på
Ullevigatan 17, sommelière är Nathalie Jerden och
maten kommer att vara en trerätters buffé. Både
Kenneths fru samt Kenneths kompis är välkomna
på detta arrangemang. Kostand ca 350-400:-,
Anmälan till #305 Lindblom senast 12 februari.

Planeringsmöte
Torsdagen den 20 mars 19:00
Vi kollar att allt är klart innan den 22 mars. Tre
Små Rum blir stället för dagen.

Stallbacksvandring och mat på Pegasus. Stalltips av
VD:n Kenneth Thollström brukar även det ge lite
pengar tillbaka. Kom med att skåda given kuse i
munnen, även om du missar loppet brukar maten
vara bra och sällskapet trevligt. Kenneths fru är
välkommen med.
Föranmälan till #305 Lindblom

Skytte

Maj-juni någon gång
Vi hade ju pangkul senast det begav sig och tänkte
vi skulle köra en skytteaktivitet igen. I dagsläget är
det inte klart om vi kör på riktig skjutbana eller om
vi skall testa den nya skjutbiografen på Stjärnåsen
Skyttecenter i Landvetter. Info kommer på
hemsidan, håll utkik där.

Kennethdagen
Lördagen 22 mars 12:00-sent
12.00 Kennethfirandet börjar som sig bör med årsmöte på S/S Marieholm och där avnjuts ärtsoppa,
pannkakor, punsch, och dryck för bara 50 kronor.
14.00 Humning och mumning på Opalen. Vi relaxar och bastar. Kostnad 50 kronor.
17.00 ca Bio på Bergakungen. Fruarna ansluter och vi kollar komedin Tillbaka till Bromma där en av
huvudkaraktärerna heter Kenneth. Man får givetvis se vilken film man vill men kvällen byggs upp runt
denna film. Kostnad ca 100:-/person Vi bokar biljett till de som vill se filmen.
19.00 ca Kvällen avslutas med restaurangbesök på Bergakungens restaurang Danilo där mat och dryck
avnjuts. Vill man stanna kvar till sent får man göra det, vill man vimla ut gör man det.
Anmälan till samtliga aktiviteter görs till #311 Andersson senast 12 Mars
I
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REPORTAGE
Regnet fortsatte att ösa ner och vi tog en
vätskekontroll på Tyrolens uteservering. Under
tiden vi släckte törsten valde regnet att göra
uppehåll och vi begav oss till fjärde grenen i
dagens batalj, nämligen Huggkubben. På vägen
dit stannade vi till och spelad på ett chokladhjul
och Apotekar'n passade på att vinna en
stjärnvinst.

Kenneth kolla Kenneth 29 Aug
För ovanlighetens skull startar vi hösten med en
fotbollsmatch. GAIS mötte ÖIS denna torsdag.
Kenneth Gustavsson i GAIS var väl egentligen
den stora behållningen från denna match som
lämnade mycket i övrigt att önska.
Femkamp på Liseberg 30 Aug
Vi testade ett nytt grepp i år och istället för som
vanligt lägga femkampen på sista torsdagen i
augusti la vi den på dito fredag. Det blev ett litet
manfall och vi blev fyra som dök upp. Fast detta
ledde å andra sidan till att det blev en väldigt
jämn kamp. Vi möttes på Applåd för att smörja
kråset och fukta strupen. Samtidigt valdes
dagens fem grenar ut. Det blev skee-ball,
vattenpistol, ankjakt, huggkubb samt luftgevär.
Vi inhandlade alla var sitt femkampshäfte som
består av fyra femkampsgrenar á 10 kronor och
en för 20. Dessutom ingår tre spelbiljetter på
valfritt hjul. Det roliga i detta är att tre av de
grenar vi valt kostade 20 kronor, alltså ett rätt
menlöst häfte kan man tycka. Hur som helst, vi
satte igång med skee-ball och där visade #305
Lindblom att han var starkast. Tätt följd av #369
Alvén.

Sicken stjänvinst
Huggkubben går ut på att man slår på stubbar
som är uppstudsiga. Här tog #311 Andersson
hem en storseger. Nu var det dags att räkna ihop
poängen innan sista grenen för att se ställningen.
Det visade sig att vi var tre personer som hade
chans på slutsegern. Den enda som var avhängd
var #306 Gärdmark.
Eftersom Lindblom låg i ledning fick han börja.
Nerverna verkade ta ut sin rätt och han sköt 50
poäng av 70 möjliga. Parallellt med Lindblom
sköt apotekar'n en träningsomgång. Han fick 66
poäng och vann en liten Twistpåse. Alvén som
låg tvåa var på tur. Han sköt 55 poäng.
AndeRsson sköt sedan 61 poäng. Skulle
Apotekar'n nu Skjuta likt han gjorde i sin
träningsomgång skulle vi tre som redan skjutit
hamna på en delad förstaplats.NErverna svek
honom dock lite och det blev 59 poäng från hans
sida och #311 stod som slutsegrare. Han vann
Apotakrns hemliga pris som i år var ett rakvatten
från Kenneth Cole. Tvåan Lindblom vann en
ficklampa som hade hel och halvljus.
#369 vann en vilstol till sin mobil.

Koncentration vid Skee-Ball
Därefter blev det vattenpistol och samtidigt som
det satte igång drog även en rejäl regnskur in
över oss och det blev en lite blöt gren som
Apotekar'n storstilat tog hem med 180 poäng.
Även denna gång slutade Alvén tvåa.
Nästa gren var Ankjakt och åter igen stod
Lindblom som segrare. Denna gång med #311
Andersson på en andraplats.

Glad tredjepristagare.

I
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REPORTAGE, TILLBAKABLICK TILL SUNDSVALL
Vi blev ett drygt 80 tal Kenneth som stod i
trappan på Elite Hotel Knaust. Nu hoppas vi bara
att Guinness rekordbok godkänner
rekordförsöket. Och sedan återstår det att se om
vi får rekordet. Enligt Guinness rekordbok på
nätet skall 1096(!) Mohammeds ha samlats som
en del av Dubai Shopping Festival vid Creek Park
i Dubai den 10 februari 2005. Oklart dock om de
samlades på en och samma festival eller på ett
och samma ställe. Framtiden får utvisa det.

Vi var fyra glada Kenneth som delade bil upp till
Sundsvall för firandet av vår klubb som uppnått
den anmärkningsvärda åldern av 20 år. På plats
fanns redan två andra från vår del så sex
personer var vi som anlände totalt från
Framsidan. Väl på plats sammanstrålade vi
allihop och tog en Kennethdrink modell
Framsidan (receptet till den finns på vår
hemsida). Efter det begav vi oss in till stadens
centrum och det stundande årsmötet. Väldigt kul
att åter igen stifta bekantskap med alla ansikten
som man såg, om inte för tio så i varje fall för
fem år sedan.
Årsmötet löpte på bra och efter att klubban gått i
bordet och avslutat det hela gick vi på maten
som serverades på Stadshotellet. Det var en
afterworkbuffé så det var inga problem att bli
mätt.
När mättman väl satt sig begav vi oss till Casino
Cosmopol i Sundsvall, en del för att spela bort
pengar och andra för att kolla Svenska landslaget
i fotboll försöka kvala in till VM. För ”Apotekar’n”
gick det bra, han påstår att han gick plus alla
kvällarna på kasinot. Inte illa. Efter avslutad
match valde en del att stanna kvar men jag själv
begav mig till rummet för att sova, det hade varit
en lång dag och en lång dag återstod.

Många som ville stå vid denna speciella flagga.
Hur som helst, eftermiddagsaktiviteter med
humning och mumning samt något stärkande
innan kvällens begivenheter avverkades. Till
kvällen var det så stor middag där även
Kenneths fru var välkommen. Det delades ut
förtjänstmedaljer i första, andra och tredje
graden. Maten var utsökt, serveringspersonalen
likaså. Efter avslutad middag begav vi oss ner till
kasinot igen men inte för att gå in utan för att
titta på fyrmärkeriet som gick av stapeln. När
alla raketerna brunnit ut och Kennethsången ekat
över hamnen i Sundsvall gick vi skilda vägar. En
del gick hem och en del gick in till kasinot. Själv
kom jag i säng en bra bit efter midnatt och det
var inte många timmars sömn innan hemresan
till Göteborg skulle börja dagen efter.

Framsidans sex medlemmar visar stolt upp sina
rekordförsöksdiplom.

Bilresan hem gick väldigt fort när man sitter och
pratar om vilka roligheter man haft i två dagar,
det blev som att återuppleva allt igen och man
fick en tredje firardag på köpet. Allt som allt en
mycket lyckad helg och ett stort tack till
Söderlund som fick sin nya bil fint inkörd. Utan
den hade vi fått åka tåg och då vet man aldrig
när man hade kommit hem.

Så blev det då 23 Mars och firandets andra dag
satte igång. En liten promenad i ett vintrigt
Sundsvall innan årsmötet dag två skulle sätta
igång. Mötet hölls med bravur och lokalpressen
var där och intervjua. Att pressen var där var
inte bara för att Årets Kenneth 2012 skulle
presenteras utan också för att ett
världsrekordförsök skulle gå av stapeln. Så
många personer som möjligt med samma namn
på samma plats – samtidigt.

#311 Andersson

I
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REPORTAGE
3 Små Rum, 13-09-19 (ttim).
Dags för en öl i goda vänners lag. Pratar lite med
Reza och beställer en Dugges High 5. Slår mej
ner vid ett bord och inväntar fler Kenneth. Tar
lite bilder på inredningen. Så många fina, goda öl
det finns. Smakar på drycken i mitt glas, gott.
Lyssnar på Jazzmusiken som strömmar ur
högtalarna på lagom hög volym. Inga problem
att konversera. Reza byter ut ett ölfat. Visst kan
livet vara skönt ibland.
Pratar lite med några amerikanare på besök.
Dom gillar Sverige, Göteborg, och ölen. Ingen av
dom heter dock Kenneth. Illa.
Tackar Reza och vandrar hemåt i mörkret. Det
var ändå en trevlig och lugn kväll.
Bowling 13-10-17 (ttim)
Så hade det blivit dags att plocka pokalen från
Kenneth Bernting som är den som innehaft
densamma det senaste året. Inte #369 som
bladet angav.
Efter inmundigande av en rejäl portion Tacos
drog spelet igång på utsatt tid, 19.00.
Det hela blev en svettig kamp mot klockan. Det
gällde ju att hinna med så mycket spel som
möjligt inom den tillgängliga tiden. Inget onödigt
vilande i stolen.
Då kampen slutligen var över stod #369 åter
som innehavare av den åtråvärda trofén.
Dartmästerskapen 13-11-21.
Fem man dök upp för att i ädel kamp kasta pil.
Tyvärr tvingades vi omgående diskvalificera
#305. Detta emedan han försökt dopa sej med
klorgas. Ett synnerligen misslyckat försök som i
stället slutade med akut läkarbesök och
efterföljande hospitalisering. han frigavs dock
redan följande dag med beskedet att han,
förutom frätskador på slemhinnorna, föreföll att
ha klarat sej från skador på lungorna. Vi är alla
tacksamma för detta besked och uppmanar till
framtida försiktighet med starkvaror i alla dess
former.

Laguppställningen innan vissa föll ifrån.

Svenska KennethKlubben Framsidan

Även Bernting tvingades lämna w.o. då han
kände sej tvingad att sköta om kunder i sin hall
(svepskäl?? Det tror vi andra).
Efter födoämnesintaget, kl: 19.07 inleddes
sålunda pilkastandet. Första omgången vanns av
#369, #307 blev 2:a, och #306 3:a.
Andra omgången vanns av #306 med #307på
andra plats och #369 som 3:a. Detta innebar att
samtliga stod på samma poäng, 4 till antalet, och
en tredje direkt avgörande omgång stod för
dörren.
Kl: 20.33 stod det klart. #306, Apotekar´n, var
mästerskapets vinnare. En rättvis seger måste
man säja då han var den av oss som lyckades
sätta flest “Bulls Eye” under kvällen. Detta är
förvisso inte avgörande i spelet, men ... Att han
därutöver var den som gjorde flest övertramp
(minst vart annat kast) får vi väl bortse från,
även om vi andra övervägde att lämna in en
formell protest till Svenska Dart Förbundet.
Så har dock icke skett och vi gratulerar
Apotekar´n till segern.
Då det viktigaste inte är att kämpa väl, utan att
vinna, kastade vi inte om andra placeringen.
/#369
Julbord 13-12-08.
Allt var ett äventyr denna dag som börjar med
ett gnistrande snöfall. Perfekt en dag som denna
när man skall gå på Jul på Liseberg och äta
julbord. Lagom till 12.00 och vi skulle gå in
började så regnet och den gnistrande snön
började övergå till slask istället.
Äventyret fortsätter med att det inte kommer
några människor till insläppen så till slut öppnar
Liseberg upp en tillfällig ingång där vi som skulle
äta kunde ta oss in.
Det var ett tag sedan jag var med på ett julbord
som vi firar tillsammans med Norrlands Gille så
det blev att hälsa på en massa nya glada
ansikten.
Väl på plats så började vi att äta från de välfyllda
faten. Först sill och potatis, sedan kallskuret följt
av det varma och sist tar vi desserten. Liseberg
hade lyxat till det så det fanns även ett helt rum
fyllt med julgodis som man kunde ta till kaffet.
Alla åt vi så vi blev proppmätta och sedan begav
man sig hemåt i slasket. Toppbetyg till mat och
sällskap, vädret får dock underkänt.
/#311
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BILDKOLLAGE ÖVER 2013
Här är ett litet bildkollage på vad som har hänt under året som gått.

Hmm, snygga gubbar innan festmåltiden i Sundsvall i mars

Prisutdelning darten med glada miner i november.

Olsson skjuter med svartkrutpistol och det ryker ordentligt i juni

Tyrolen på Liseberg i Augusti.

Då står pojkarna på rad när man provskjuter handeldvapen i juni.

Svenska KennethKlubben Framsidan
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AMBASSADÖREN HAR ORDET
Nytt år och nya utmaningar!
Här kommer ett axblock av stora händelser under 2014
och som vi kan se fram emot;
Februari – OS Sotji Ryssland
Mars – Kennethdagen som firas över hela Riket
April – ringformig solförmörkelse inträffar
September – Riksdagsval, också över hela Riket
December - USA och Storbritannien drar tillbaka sina
trupper från Afghanistan efter 13 år
Allt känns väl mer eller mindre angeläget men för en lojal
och traditionsbunden Kenneth så är naturligtvis siktet
inställt på en alldeles speciell dag i mars, eller hur?! Inte i
något annat land i världen(!) firas en namnsdag som det
här härliga gänget gör.
Humning o mumning, en och annan skål och en jäkla
massa goa skratt.
Och du! I år hoppas vi att du också förgyller dagen och
festen med din närvaro!
Välkommen Kenneth!
#3 Kenneth
Ambassadör

I samband med att Årets Kenneth 2007, Kenneth Brocknäs, fick ta emot sin
utmärkelse under Jubileumsfestligheterna den 29 mars tillkännagavs att klubben
startat
"Svenska KennethKlubbens fond för Barncancerfonden - till Ebbas minne"
Årligen kommer Svenska KennethKlubben att oavkortat skänka insamlade medel till
Barncancerfonden och hitintills har vi samlat in 62452 kronor.
Vill du också bidra med en gåva?
Sätt in ditt bidrag på PG 645 90 78-9.
Märk talongen "Ebbas minne".
Ett annat enkelt sätt är att när man betalar in sin medlemsavgift så lägger man på en
liten extra summa och den överskjutande delen går automatiskt till Ebbas minne.
Bidra Du också och gör det NU!
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