
Inbjudan 

Sundsvall 24 mars 2018 



Hjärtligt välkommen till Svenska KennethKlubbens 
25-års jubileum! 

Program  

Lördagen den 24 mars i Stadshuset, Stora Torget, Sundsvall: 
 
12.00 Årsmöteslunch med ärtsoppa och punsch,  
Stadshusets veranda, Pris 150 kr 
 
12.30 Årsmöte med dagordning enligt stadgarna,  
Stadshusets veranda alt. Fullmäktigesalen 1 tr.  
Eventuella uppvaktningar sker i anslutning till punkten  
”Övriga frågor” alt. vid tidsbrist i anslutning till Kaffet  
under banketten. 
  
14.00 Årets Kenneth 2017 
 
14.30 KennethMästerskap  
 
Jubileumsbankett: 
 
19.00 Välkomstdrink med  KennethMingel tillsammans  
med Kenneths Fru, foajén 1 tr. i Stadshuset 
 
19.30 Jubileumsmiddag i Stadshusets Spegelsal 
Förrätt        Prel. Skaldjursgateau toppad med gravad  
                    forellrom & färska skott 
Varmrätt    Prel. Långbakad oxfilé med Parmaflarn &  
                    reducerad varmrökt rödvinssås, Potatiskaka  
                    fylld med Chevré crème 
Dessert       KennethBakelsen (i reviderad storlek) 
Kaffe 
2 glas vin/öl  
Övrig dryck kommer att finnas till försäljning i baren! 
Pris för Jubileumsbanketten:  425 kr/person 
 
I samband med middagen kommer viss utdelning av medaljer 
och utmärkelser att ske samt en eller annan överraskning… 
Efter avslutad måltid kommer att erbjudas dansmöjligheter med 
vår egen DJ på plats. 
Baren håller öppet dels i anslutning till lunchen och under hela 
kvällen. 
 
23.45 Stort JubileumsFyrMärkeri, med reservation för lokala 
föreskrifter som kan komma att ändras och  innebära förbud mot 
fyrverkerier på allmän plats. 
  
00.01 Allmogedag med sikte mot KennethDagen 2019…  
 



Praktisk information: 
 
För anmälan: Se nästa sida!  
 

Inbjudan avser hela dagen för dig som heter Kenneth och är 
medlem i Svenska  KennethKlubben samt för Kenneths Fru till 
Jubileumsbanketten och program för medföljare.  
Stadshuset är beläget mitt i Stenstan vid Stora Torget i 
Sundsvall och alla aktiviteter under dagen kommer att ske där.  
  
       Vi har överenskommit med följande hotell om specialpris 
                                   om du uppger ”Kenneth” vid bokningen: 

Quality Hotell, Esplanaden 29, 060-16 00 00,  
enkelrum 730 kr, dubbelrum 830 kr/natt 

Scandic Sundsvall City,  
Trädgårdsgatan 31-33, 060-785 62 00,  

795/995 kr   
First Hotell Strand,  

Strandgatan 10, 060-64 19 50,  
875/977 kr 

Elite Hotell Knaust,  
Storgatan 13, 060-608 00 00,  

990/1240 kr 
OBS! Inga rum är förbokade, 

  vi rekommenderar att du kontrollerar  
bästa pris på nätet innan bokning!  

 
         Bokning bör dessutom ske så fort  

som möjligt för att försäkra dig  
om rum.  

Samtliga hotell har gångavstånd  
till och från Stadshuset. 

Andra centralt belägna hotell: 
                                                                Best Western Hotel Baltic, 

Sjögatan 5, 060-14 04 40,  
                                                       Clarion Collection Hotel Grand, 

Nybrogatan 13, 060-64 65 60 
 
Vi behöver besked I god tid vid eventuella allergier mot 
födoämnen etc. för att kunna säkerställa ett fullgott alternativ. 
 
Har du frågor är du välkommen att skicka ett mejl till 
kenneth@kenneth.se så får du svar så snabbt det går! 



Så här anmäler du dig: 
Anmälan för deltagande i  
Jubileumsbanketten  
sker genom insättning av  
425 kr/person på vårt  
plusgirokonto 645 90 78-9  
SENAST 28 februari 2018! 
Anmälan för Årsmötet med  
lunch sker via mejl till  
jubileum@kenneth.se 
Glöm inte att ange namn och adress! 
  

Program för Kenneths Fru eller annan 
medföljare kommer att finnas under 

eftermiddagen för den  
som så önskar! 

 
 

Hjärtligt Välkommen! 
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