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Årets Kenneth 2016, #86 Johansson, visar upp sin utmärkelse. Bild lånad av GP

25, och det skall vi fira
Medans vi Svenska Kennethklubbens Framsidan går in på vårt 22:a verksamhetsår så går
huvudklubben in på sitt 25:e. Och det skall givetvis firas. Hur du kan vara med på det kan du
läsa om inne i bladet. Något annat som firades under året som var givetvis att Årets Kenneth
2016 både var från Göteborg och fick mottaga utmärkelsen i sin hemstad.
Vårens program innehåller som vanligt något för alla, och vi hoppas verkligen att du har
möjlighet att vara med på någon aktivitet. På alla de arrangemang som varit under året har vi
haft bra uppslutning men kan alltid bli fler.
En del av er får detta utskick via mail medans andra får det via vanlig post. Önskar du få detta
via mail men får det via vanlig post är det för att vi inte har din e-postadress. Skicka den till
kenneth@kennethgbg.se. Får du den via e-post men vill ha den via vanlig post går det bra att
maila till samma adress med ditt önskemål.
Hoppas vi ses i vår.
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Trevlig läsning önskar red.
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Ordförande
#311 Kenneth Andersson
har ordet
Hej Kenneth!

Så, vad väntar oss under våren nu då? Först och
främst är det en ölprovning av klassiskt snitt. På den
följer aktiviteten Boule som vi nu kör för tredje
gången och kan nu beteckna den som en fast punkt i
vårt aktivitetsprogram.

God fortsättning och allt det där. När slutar man
förresten att önska alla god fortsättning på det nya
året? Är det samma dilemma som när man slutar
att säga god morgon till folk och säga god dag
istället? Detta är visserligen inte ett så stort
problem då vi i Kennethklubben ofta utbrister i ett
högt och ljudligt ”Hej Kenneth” när vi ses.

Vad som också väntar är en ännu ej fastställd
aktivitet. Vi tycker det är kul att ha något att göra då
också men en del saker går inte att boka än så vi får
se vad det blir. Och då skulle jag vilja ställa en liten
fråga till dig Kenneth, har du idé på någon aktivitet
vi inte har kört än men skulle vara rolig att testa. Låt
oss veta.

Under hösten har vi haft bra närvaro men ett litet
lägre deltagarantal än vanligt. Bland annat har jag
själv fått avstå från vissa aktiviteter på grund av
jobb på annan ort. Jobbet och familjen i all ära,
Kennethklubben är ett bra sätt att koppla av lite
från allt.

Förra året blev en Kenneth från Göteborg årets
Kenneth och han fick även sin utmärkelse här, ni kan
läsa om det på annan plats i bladet. Har du tips på
någon du tycker aspirerar på titeln för 2017 får du
gärna höra av dig, antingen till oss eller direkt till
Sundsvall.

Vi har som vanligt ett digert program framför oss
och den största händelsen i vår är klubbens 25årsfirande i Sundsvall. Vi är några som redan
bokat både tåg och hotell. Mer om det på annan
plats i bladet. Då det är stort firande på annan ort
så kommer vi att fira en lugnare Kennethdag i år
än vad vi brukar. Allt för att man skall orka vara
med på båda. Jag hoppas innerligt att du kan vara
med på något av våra årsmötesaktiviteter. Ta en
långlunch och var bara med på mötet om du inte
har tid. Och det fina är att det är 22 mars varje år
vilket gör det lätt att planera in i kalendern. Själv
bokar jag upp tiden i min kalender på jobbet vilket
gör att ingen kan lägga möten på den tiden men
om de gör det så kan jag alltid hävda att jag var
redan upptagen då.

Väl mött i vår.
#311 Andersson

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.

Nu är jag fullt medveten om att alla inte har ett
lika fritt jobb som jag som kan tillåta att man
lämnar ett par timmar på dagen men med lite
framförhållning brukar det inte vara några större
problem.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn

Tel bostad

#3 Söderlund
#311 Andersson
#306 Gärdmark
#305 Lindblom
#

031-40 26 26
031-42 52 62

010-712 53 23

031-46 90 09

031-368 71 44
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Tel arb

Mobil

Uppdrag

e-post

070-583 45 55
070-987 53 23
070-483 61 04
070-267 71 44

Ambassadör
Ordf & Red.
Sekreterare
Kassör
Valberedning.

kenneth.soderlund@home.se
kenneth@kennethgbg.se
gardmark@swipnet.se
bunkeberg@telia.com
styrelsen

I

Program under våren 2018
Ölprovning
Torsdagen den 18 januari 19:00 (ttim)
Ölprovning på Tre små rum. Det finns annat än öl
att dricka och det finns lättare förtäring för den
som vill. Ingen föranmälan behövs.

Boule
Torsdagen den 15 februari 19:00 (ttim)
Boule eller pétanque som är en variant av flera
olika boulespel är ett spel och en sport, som spelas
genom att kulor av stål kastas mot en liten träkula,
kallad "lille". Ordet boule är egentligen det franska
ordet för klot. I Frankrike och de flesta andra
länder benämns spelet pétanque.
För tredje året i rad beger vi oss till Boulebar i
Rosenlund för att lära oss mer on denna sport som
de flesta av oss nog kommit i kontakt med på
något sätt. Nästan så det går tillbaka till när man
spelade puttekula, fast då med mer plant underlag.
En kväll med både boule och mat står på
programmet. Vill du vara med och äta innan så ses
vi klockan 18.00, annars börjar spelet ca 19.00.
Anmälan till #311 Andersson är obligatorisk och
vid för få anmälningar ställs arrangemanget in.

Besök på microbryggeri
Torsdagen den 15 mars 18:50 (ttim)
Välkommen till Alvéns Shangri-La med
ölprovning.
Vi besöker ett nytt Micro-bryggeri i vardande.
Samt provsmakar lite öl. Har vi tur så blir det en
alldeles färsk skapelse att smaka. Plus att vi köper
några från systemet för jämförelse. Samt något
tilltugg. Prisbilden är just nu osäker, men under
200 kr.
Anmälan ett måste till #369 Alvén, 070-7271202
eller mail kenneth.alven@bredband.net, senast 9
mars
Vi träffas vid Rubingatan 25, kl 18:50. Här finns
regnskydd om det är oväder. #369 hämtar oss för
gemensam promenad till lokalen.
Hur tar man sig då dit? Jo enklast med spårvagn 1
eller 7 och går av vid hpl Smaragdgatan. Därifrån
ca 150 m till träffpunkten.
Svenska Kennethklubben Framsidan

Kennethdagen
Torsdagen 22 mars 12:00-18:00 ca
Denna dag kommer vi likt förra året att helt och
hållet uppehålla oss Opalen.
Årsmöte med ärtsoppa och pannkakor 12:00
Den traditionsenliga ärtsoppan med passande dryck
som följs av pannkakor och Kennethbakelse. Allt
till det facila priset av 50 kronor.
Efter avslutad lunch tar årsmötet vid där allehanda
punkter skall gås igenom.
Har du något du vill ha med under övrigt får du
gärna skicka in det i förväg.
Humning och mumning 15:00
Den klassiska relaxen vi alltid har efter årsmötet
skall hållas i våt och bubblande miljö.
Relaxavdelningen på Opalen uppfyller alla dessa
krav med bred marginal. Glöm inte badbyxor.
Handduk finns att låna på plats. Och i bastu och
pool dricker vi i plastglas eller ur plåtburk.
Glasflaskor är strängeligen förbjudet.
Till årsmötet och relaxen behöver vi veta senast
torsdag 15 mars. Anmälan till #311 Andersson.
Eftersom vi är några som åker upp till Sundsvall på
fredag morgon avslutar SKKF det organiserade
firandet av Kenneths dag här. Vill du fortsätta själv
går det förstås utmärkt.

En ögonblicksbild från relaxen 2017, Bild #311

Program under våren 2018
Kennethklubben firar 25 år

Biljard

Lördagen den 24 mars

Torsdagen den 19 april 18:00 (ttim)

Kennethklubben firar 25 år och det skall vi fira
stort på plats i Sundsvall.
Allt som händer i Sundsvall är också arrangerat av
vår Fadersklubb så den biten har vi bara den
informationen som de har levererat. Här kommer
en upprepning av vad de skickat ut tidigare.

Om det blir kö till kön, kan kön kanske kapas med
kunskap om andra köar? Kom och kämpa om
”Ettans pokal” i vårt årliga biljardmästerskap. #305
Lindblom är regerande mästare och vi skall försöka
spela pokalen ifrån honom.

----------------------------8<-----------------------------Svenska KennethKlubben 25-årsjubilerar 2018!
Vill du vara med och fira?
Jubileumsfirandet sker lördagen den 24 mars 2018
(två dagar efter den riktiga KennethDagen) i
Sundsvall.
Inbjudan med mer detaljinformation kommer
senare!
Men för din info och för dig som vill vara ute i
god tid har vi avtalat med några hotell i Sundsvall
om specialpriser för Kenneth;
Quality Hotel, 060-16 00 00, enkelrum 730 kr,
dubbelrum 830 kr/natt.
Scandic Sundsvall City, 060-7856200, 795/995 kr,
First Hotel Strand, 060-64 19 50, 875/977 kr,
Elite Hotel Knaust, 060-608 00 00, 990/1240 kr.
Uppge ”Kenneth” vid bokning!
Samtliga hotell är centralt belägna med
gångavstånd till och från den slutligt valda lokalen
som är Stadshuset vid Stora Torget (samma som
vid 20-årsjubileumet)
------------------->8-------------------------------------Vi är några som åker tåg upp och någon har även
bokat flyg. Vi som åker tåg har följande hålltider
Från Göteborg den 23/3 kl 8:34, framme i
Sundsvall 15:53
Från Sundsvall den 25/3 kl 12:07, framme i
Göteborg 19:35
För att få reda på var vi sitter mer exakt i tåget kan
du kontakta #306 Gärdmark så kan han ge dig alla
svar vad som gäller och inte gäller på nämnda
tågresa.
Man kan givetvis ta sig till Sundsvall andra tider
och på annat sätt, denna informationen är till för
dig som vill åka upp i gemensam trupp.

Svenska Kennethklubben Framsidan

Vi börjar med att äta klockan 18.00 och planerar att
starta själva spelet runt 19.00. Biljardpalatset på
Ekelundsgatan är platsen som gäller.
Anmäl till #311 Andersson

Gamla Kennethdagen
Söndag 29 April
Vår gamla djupt saknade och aldrig bortglömda
gamla Kennethdag. Varför inte bjuda hem släkten på
en söndagsmiddag och ta en skål eller två för vår
gamla högtidsdag. Och kanske en Kennethbakelse.

Åby
Torsdagen 17 maj 17:00 (ttim)
Det finns numera möjlighet att tippa trav
tillsammans med en massa andra Kenneth på
tillsammans.atg.se. Idag gör vi det också gemensamt
fast inte virtuellt utan i verkliga livet. Efter en
stallbacksvandring sätter vi oss på Pegasus och äter
god mat och tittar på hästarna och upplever
spänningen på plats. Kenneths fru är välkommen
med.
Föranmälan till #305 Lindblom

Ännu ej bestämd Aktivitet
Juni
Vid pressläggningen håller vi på att kolla upp lite
olika aktiviteter för Juni. Om det blir Båtfärd,
restaurangbesök, skytte eller något annat är ännu ej
bestämt. Kom gärna själv med förslag om du har
någon rolig aktivitet. Håll koll i din mailbox och på
hemsidan om vad det blir.

Reportage
Boule 170217 (ttim)
Andra året vi kör detta och vi satte oss att äta
innan vi skulle spela. Dock väntade vi på
Apotekar’n som av någon anledning inte har dykt
upp i tid. Jag ringer honom för att höra vart han
är. ”Skulle vi inte till Biljardpalatset idag?” får jag
till svar.
Nåväl. När alla är på plats vankas det mat. En
sport med franska rötter gör att även maten är
med franskt touch. Och så också drickat.
Boulebar i Rosenlund är stället för kvällen och likt
förra året så infaller denna kväll mitt i sportlovet
vilket leder till att det är färre gäster än vanligt
och således blir nivån på servicen högre.

#3 Söderlund öppnade årsmötet och hälsade oss
välkomna till detta 21 mötet för ”FRAMSIDAN”.
Han blev även vald till mötes ordförande och
#306 Gärdmark till sekreterare för mötet.
Röstlängden kollades och fanns vara cirka 3,4
meter. Kallelsen behörigheten för mötet var helt
enligt reglerna. Inga skrivelser, men vi stödjer
flaggdag samt helgdag skrivelsen från Sundsvall.
Verksamhetsrapporten upplästes.
Den ekonomiska rapporten upplästes, där
kassören meddelade att vårt 20-årsfirande var en
kostsam historia. Vi har god ordning på pappren
tyckte revisorn. Så styrelsen fick ansvarsfrihet.
Val av styrelsen tog en minut Ordförande #311
Andersson, Sekreterare #306 Gärdmark samt
Kassör #305 Lindblom. Således återval av alla.
Under motioner föreslog #369 Alvén att vi skulle
införskaffa löpband och hantlar, men det avslogs.
20-årsmedaljer utdelades till #315 Sjöstrand,
#311 Andersson och #306 Gärdmark. Andersson
hade även skickat medaljer till en del Kennethar
som inte kunde närvara, han skall även kolla upp
rekordförsöket
med
flest
Kennethar
på
spårvagnen. #33 Lindholm skall även undersöka
ev studiebesök hos Kenneth Hansen. Årsmötet
avslutades av #3 Söderlund

Två lag sattes ihop och för att få jämna lag fick vi
även ta in Margareta Lindblom, Kenneths fru.
Tyvärr blev det rätt ojämnt för det ena laget
lyckades inte vinna någon match. Eller ja, vi i
förlorande laget hävdar att gruset var krattat åt
fel håll denna kväll. En mycket trevlig kväll hur
som helst trots förlusten.
/#311
Årsmöte med ”FRAMSIDAN” 2017-03-22
Samling i Hotell Opalens foaje 11:30 för att i
samlad trupp invänta att den för oss framdukade
ärtsoppebuffén skulle bli klar.
12:00 intog 10 Kennethar det korta långbordet
med alla tillbehör, även små men många
punschglas fanns det plats för på bordet.
Klockan 13:00 gick vi till möteslokalen som
Opalen bjöd på. Där hölls vårat 21a årsmöte.
Svenska Kennethklubben Framsidan

Klockan 14:00 kom Årets Kenneth #86 Kenneth
Johansson, en boxningstränare från Hisingen,
som hela sitt 76 åriga liv hjälpt ungdomar. Han
var ditlurad av en kompis och Söderlund utdelade
plaketten, Opalen bidrog med en middag för två
samt ett glas skumpa. Göteborgs-Posten var
även där för foto och reportage.
Nu blev det åter samling i vårat konferensrum
där bjöds alla på kaffe och Kenneth bakelse från
Cafe and Bakery på Viktoriagatan.
15:00 Sedvanlig humning och
Opalens stora Relaxavdelning.

mumning

i

18:00 Anlände våra damer och andra vänner för
en middag på Opalen.
21:00 Var det dags för en stor stand up show
naturligtvis också på Hotell Opalen. 23:10 var
showen slut, så även vi denna heldag.
Tack Opalen för allt ni bidrog med att förgylla
våran KENNETHDAG
/Sekreterare #306 Apotekarn

Reportage
En kvällstur med Ångaren Bohuslän

Femkamp på Liseberg

Som brukligt är blev det kryssning med Ångaren
Bohuslän byggd 1914. I sin ungdom gick båten
från Göteborg 07:00 till Kungshamn kl 14:00 och
vände åter till Göteborg med ankomst 21:00.
Våran tur var inte så lång men mycket trevlig.

Som brukligt drar vi igång hösten med en
femkamp. Efter matintag på Stjärnornas krog
begav vi oss ut för att segra i allehanda grenar. I
år var det mer spännande än någonsin ty alla
hade vinstchans inför avslutande grenen som
alltid är luftgevär. Väl där visade #311 Andersson
att han kunde försvara sin titel från förra året.
Största skrattet för kvällen var när Apotekarn
vann stjärnvinst på bilhjulet, gammal bilförsäljare
som han är.

Start från Stenpiren med 13 stycken Kennethar
inklusive fruar och vänner längst fram på övre
däck, för att ha koll att rundturen skulle av löpa
utan incidenter.
Färden gick västerut mot Göta älvs mynning så
långt gick allt väl under vår uppsikt. Nu kom det
in räksmörgåsar vin samt även starkare drycker,
så som en sann Kenneth ville vi alla ombord
(cirka 100 personer) med andra namn väl och lät
kaptenen ha fortsatt befäl ombord. En lugn kväll
med solnedgång i vattnet i väster och inte som
Stockholmarna se den gå ner i skogarna i
Sundbyberg.
Vi passerade Brännö, Styrsö, Donsö, Köpstadsö
samt gick i den så kallade snobbränna.
Nu vände vi hemåt och det blev dimmigare inte
på utsidan med i ögongloben. Så 21:45 tog
kapten oss till kaj utan vår hjälp, men däremot
skulle vi behövt kaptenens hjälp att komma i
land.
En mycket trevlig kväll var slut, tyvärr.

/#311
/#306

Vallarnas friluftsteater 5-6-7 augusti 2017
Fyra kvinnor med tillhörande Kennethar intog
sommarstaden Falkenberg som vanligt, för att se
lustspelet Soldat Fabian Bom. Tyvärr hade
Brevbäraren Jojje tagit time out detta år, men
det fick gå ändå. Lördag var det samling 12:00
för lunch och en vetenskaplig V75:a, vi fick
insatsen tillbaka och slapp vinstskatt.
17:00 middag på ett lokalt respektabelt närings
ställe god mat och dryck intogs under trevliga
former.
19:30 satt vi bänkade på första raden, närmare
gick inte att komma. Sol och uppehållsväder. Så
blev det 30 minuters uppehåll, halvtid heter det i
fotboll, då öppnades himlen och det regnade i 25
minuter så började föreställningen igen i uppehåll
och solsken. Efteråt föreställningen lunkade man
hemåt mätt glad och trött, ännu en Kenneth
aktivitet var avslutad.
/#306 Apotekarn

Svenska Kennethklubben Framsidan

Julbord
Julbordet som serveras på Hamnkrogen på
Liseberg är mycket eftertraktat och vi får vara
glada som lyckas boka plats det brukar bli
fullbokat direkt när de släpper platserna. Till i år
var fem par som besökte detta (l)ju(v)liga
julbord och igen gick hem hungrig, det vågar jag
lova.
Övriga aktiviteter.
Förutom de redan beskrivna aktiviteterna har vi
även haft biljard med #305 Lindblom som
mästare igen. Det skedde i April. I Maj var vi på
Åby och förlorade en massa pengar, några vann
visst också.
I september var det både ölprovning och
surströmming. Oktober bjöd på bowling med
tillhörande middag. På Stigbergstorget stod #369
Alvén åter som mästare. November bjöd sedan
på både Dart och besök hos en tågentusiast.
Tyvärr har vi inte plats att redogöra för allt.
/#311

Årets Kenneth 2016
För första gången fick vi agera utdelare av
utmärkelsen Årets Kenneth. Med en bulvans hjälp
lyckades vi få Kenneth till Opalen i tron om att
han skulle träffa personer från SISU för att
diskutera föreningsbidrag. Väl på plats blev han
överraskad av oss övriga. Han tog det hela med
stor ro. Inte bara att det var hans namnsdag,
han fyller även år den 22 mars. Anledning att fira
dubbelt alltså.
Förutom utmärkelse från Kennethklubben fick
han även presentkort på middag av Opalen samt
att han fick smaka en delikat Kennethbakelse.
Följande motivering skrevs till utmärkelsen:
Efter
att
han
som
mycket
lovande
ungdomsboxare upptäckte att det var mycket
roligare att coacha ungdomar än att träna själv
har hans ideella ledargärning bara fortgått. I 58
års tid har han nu fostrat ungdomar både socialt
och idrottsligt inom ”the noble art of selfdefense”.
Hans ledord har alltid varit ”ordning och reda,
respekt och seriositet”. Många är de ungdomar
som vittnar om hans gärning och som beskriver
honom som en ”pappa” för alla. Ett föredöme och
en kravställare som uppskattas och beundras av
ungdomarna, såväl pojkar som flickor, en typisk
Kenneth!
Utan ideellt arbetande personer som Kenneth
skulle den svenska idrottsrörelsen inte vara vad
den är idag, Dag ut och dag in, vecka ut och
vecka in, år efter år gör dessa personer en
hjälteinsats som inte kan få nog med
uppmärksamhet.
Kenneth är en anstående representant för den
gruppen och är väl värd all uppmärksamhet han
kan få! Att han heter Kenneth försämrar ju inte
hans insats, snarare tvärtom.
Att Svenska KennethKlubben vill uppmärksamma
hans insatser är därför självklart!
Kenneth Johansson har genom sitt engagemang
och uthållighet bidragit till att fostra flera
generationer av ungdomar såväl socialt som
idrottsligt. Med motiveringen ”För långvarig,
engagerad och slagkraftig ungdomsledargärning”
tilldelas han därför utmärkelsen Årets Kenneth
2016

Svenska Kennethklubben Framsidan

Ambassadören har ordet
Svenska

Kennethklubben

fyller

25

år!

Med stor ödmjukhet, viss stolthet och gränslös
tacksamhet gläder jag mig åt att vara en av de 3
Kennethar som tog initiativet till bildandet av
Svenska
Kennethklubben
våren
1993!
Början på 90-talet var verkligen inte muntert - bank-,
finans- och fastighetskrisen i Sverige 1990–1994 var
en kris på 1990-talet som till viss del berodde på
avskaffade
kreditmarknadsregler
för
bostadsmarknaden, men främst statens kontroll av
valutan.
Krisen
berörde
fastighetsoch
finansmarknaden samt banksektorn. I kombination
med
fast
kronkurs,
valutaspekulation,
skattesänkningar, samt en växande offentlig sektor,
gav krisen upphov till sviktande offentliga finanser.
Med detta dystra konstaterande behövdes något göras för att återställa förtroendet för alla
myndigheter och organisationer som tror sig ratta vårt land. Något måste göras för att
svenska folket åter skall leva upp till de glada och positiva individer de egentligen är. Mot
denna bakgrund var det ett naturligt steg och idag en självklarhet att Svenska
Kennethklubben bildades!
Vad har då egentligen bildandet av SKK inneburit rent konkret. Låt oss ta några exempel…
Ränteläget idag ligger minus ställt mot maj 1993 då räntan låg på +8,71%.
GIF Sundsvall – harvade i Division 1 i början på 90-talet och idag är de ett etablerat lag i
Allsvenskan.
Ölbryggerier har etablerats i landet i en takt så vi hinner inte avsmaka alla nyheter som
kommer ut på marknaden… med mera…med mera
Ja, låt oss konstatera att vi medlemmar i Svenska Kennethklubben verkligen har satt prägel
på samhällsutvecklingen i vårt kära land. Det är, kort o gott, bättre nu!
1996 flyttade undertecknad från Sundsvall till Framsidan. Som stadgarna påbjuder hade jag
då det aktningsvärda uppdraget att dra igång en lokalavdelning i Göteborg. En annons i GP
resulterade i att drygt 20-talet Kenneth infann sig till mötesplatsen på Barken Viking och
givetvis bevakades mötet av massmedia. Svenska Kennethklubben Framsidan bildades
någon månad senare och idag är det den största och mest aktiva föreningen i landet. Tre
eldsjälar har under alla år sedan dess hållit fanan högt och med aldrig sinande entusiasm!
Det enda vi (ännu) inte lyckats med är uppdraget att namnge en spårvagn med det klingande
namnet ”Kenneth”. Stort TACK till 305 Lindblom, 306 Gärdmark och 311 Andersson.
På annan plats i bladet finner du allt du behöver veta för att tillsammans med Kenneth
fira denna tilldragelse och givetvis sker det i SKK:s vagga - Sundsvall.
Med vänlig hälsning
#3 Kenneth
Ambassadör

Svenska Kennethklubben Framsidan

