
 

 

Club100 årsmöte 2022 
 

Efter ett par års coronaförsening så blev Kirunamötet äntligen av och det slogs 

mötesrekord med hela 52 deltagare! Strax efter kl 16 fredagen 26 augusti klubbades 

årsmötet igång på Scandic i Kirunas nya centrum, ett centrum som skulle invigas 

bara dagar efter vårt besök. Själva hotellet och det nya stadshuset precis bredvid 

hade dock varit öppna ett tag redan och på torget utanför kunde vi beskåda 

klocktornet som flyttats från ”Gamla Kiruna”. Enligt bartendern på hotellet, som flera 

av oss hann träffa redan före årsmötet, så är det förutom själva centrum med 

butiker, bibliotek mm ca 5000 av Kirunas 25000 bostäder som ska flyttas. Den som 

flyttar får en sprillans ny lägenhet i ett för Norrland tätbebyggt område samt en 

ansenlig hyreshöjning. Jag tyckte att det var väldigt trevligt byggt med lite smalare 

gator och lagom höjd på byggnaderna men tydligen är inte alla så nöjda med allt, t 

ex att snöplogen inte kommer fram. Förhoppningsvis så kan problemet lösas, 

kanske med hjälp av en mindre snöplog? Nåväl, dags för årsmöte och Peder 

Zetterberg valdes till ordförande. Han blev såklart även uppvaktad med bl a diplom 

efter sin bedrift att ha besökt alla 195 Club100-

länder, bra jobbat Peder! Avgående 

styrelsemedlemmar Bengt Hildebrand och Ing-

Marie Fyhr tackades och Henrik Höglund valdes in 

enligt valberedningens förslag. Reine Larshans och 

Anders Larsson fick fortsatt förtroende. Två nya 

medlemmar valdes in, Johanna Strömberg och 

Helena Sundlöf med nr 88 och 89. Detta trots 

kluriga frågor från bl a klubbens grundare Arnold 

och Gunnar samt vissa försök till psykning från 

utfrågningsledare Niklas. Diplom delades även ut till 

Roland Palmér som passerat 150 besökta länder, Gunnar 

Mattsson fick ta emot ett medlemsbevis och 

asprirantintyg delades ut till Joakim Killander, Helena 

Sundlöf (som senare blev medlem), Ulla Gytel och Malin 

Collin. 

Med på mötet var även två oerhört beresta personer som 

inte har någon anknytning till vår klubb, nämligen Bengt 

Enbuske och NomadManias grundare Harry Mitsidis. Bengt, 

som kommer ifrån Siekasjärvi i den meänkieli-talande delen 

av Sverige, presenterade sig under mötet och berättade lite 

om sina resor och glädjen över att äntligen bli gripen och 

hamna i fängelse vid gränsen till Jemen. Det fnissades lite i 

lokalen vid den kommentaren och jag tror att en och annan 

äventyrssökare kunde känna igen sig. 

 

Mötets höjdpunkt var nog ändå valet av nästa 

årsmötesplats! Venezuela vann en övertygande seger även 

om Bagdad inte hamnade långt efter. Även Västsahara gick 

till final medan Puerto Rico, St Barts och Bolivia tyvärr inte 

gick vidare från kvalomgångarna. Finalen avgjordes med hjälp av ätbara röstpoletter och 

många var vid tillfället ganska hungriga så det går inte att utesluta att vissa 

röster åts upp men det hela verkar ändå ha gått rättvist till. 

Omröstningsledare Anders Larsson passade även på att göra en 

vetenskaplig undersökning med hjälp av ett frågeformulär  och det verkar 

som om vi är mest intresserade av att åka till ställen vi inte vet så mycket 

om, med undantag av Västsahara som vi knappt vet något alls om men ändå 

bara är medelintresserade av att åka till. 

Efter årsmötet följde trevlig middag och tidig sänggång för undertecknad. 

Eventuella skandaler eller norrsken under fredagsnatten får alltså någon 

annan vittna om! 

 



 

 

Ca kl 08.27 på lördagsmorgonen var alla på plats på den helt fulla bussen och vi 

kunde åka kl 08.30 enligt Hans Ollongrens noggrant och utmärkt planerade 

tidtabell. Destinationen var Treriksröset och på vägen dit bjöd busschauffören 

Konrad på massor av intressant och mer eller mindre sann fakta om Norrbotten 

samt en liten sightseeingtur genom Svappavaara. Vår nya aspirant Jocke 

berättade lite om sig själv och om sin väg till att bli safariguide i södra Afrika. 

Därefter så var det dags för mötets hemliga gäst, Harry Mitsidis att får ordet. 

Harry är en av världens mest beresta personer och grundaren av NomadMania 

som han berättade mycket om. Han fick en hel del andra frågor också och jag 

blev riktigt nyfiken på hans bok om resesvindlaren William Baekeland. 

Till slut så nådde vi bussens slutstation, Klipisjärvi i Finland, där vi tog en kort 

smörgåspaus innan färden fortsatte med båten Maria som tog oss över till 

Sverige igen för fortsatt vandring tillbaka in i Finland mot Treriksröset. Ungefär 

samtidigt som vi anlände Kilpisjärvi så kom det utlovade regnet som sedan höll i 

sig hela båtturen samt en stor del av vandringen. Framme vid Treriksröset var 

det dock uppehåll och folk vandrade glatt fram och tillbaka mellan de olika 

nationerna! Vän av ordning 

hoppas säkert att ingen räknade Norge som nytt land efter 

detta/dessa besök. Ingen markkontakt och ingen 

övernattning, två vanliga kriterier landräknare brukar ha. Själv 

så vill jag känna att jag har upplevt något av landet för att 

räkna det och det gjorde jag faktiskt inte trots flera besök in 

på norska delen. Men vi har väl alla redan varit i Norge så det 

är säkert en ickefråga. Några vågade sig på att klättra upp på 

röset också vilket ledde till minst 1 blöt fot. När hela vår 

busslast står och skränar för fullt vid röset så kommer det tre 

lugna turister från Sri Lanka för att njuta av naturen och ta ett 

varv eller två runt monumentet. De bestämde sig dock för att 

inta sin medhavda matsäck medan vi stökade klart och fick 

därefter röset för sig själva. 

Väl tillbaka I Kilpisjärvi fick vi i oss god mat och en och annan 

finsk lakritsglass. Till detta tog jag en öl från Rovaniemi som 

jag trodde låg i nordligaste Finland men  som faktiskt ligger 

40 mil söder om Kilpisjärvi. På väg tillbaka sen så noterade 



 

 

den uppmärksamme kanske att vi återigen passerade ”Finska landsvägarnas högsta punkt”. Lite senare så bjöd 

chaufför Konrad på bonusstopp vid gamla tyska fästningar och vid Laestadius födelsehus i Karesuando. 

Marianne Egnell bjöd tillbaka och levererade två busschaufförssånger åt Konrad, en som vi andra lätt kunde 

sjunga med i och en annan lite mera okänd som Konrad faktiskt aldrig förr hade besjungits med! 

Tillbaka i nya Kiruna så blev det samkväm i takbaren, vissa begav sig dock iväg för att njuta av utelivet i gamla 

Kiruna istället. De som höll sig vakna till efter midnatt bjöds på ett av naturens stora under, ett norrsken som 

dansade fram och tillbaka över den klara himmeln! 

 

På söndagen begav sig en liten expedition iväg mot 

Sveriges ostligaste punkt som ligger på svensk-finska 

ön Kataja i Haparandas skärgård. 37 av oss lite mindre 

äventyrliga tog sovmorgon för att sedan sätta oss i 

bussen igen för utflykt till Esrange följt av Jukkasjärvi. 

Det är återigen Konrad som kör oss och han berättar 

några fler historier och kör en liten omväg genom 

världens kanske hundtätaste by. 

Framme på Esrange så möter vår guide Martin Bysell 

upp och lotsar in oss på 

besökscentret som är 

öppet för allmänheten. 

Där visar han oss först 

”propagandafilmen” och 

sedan några intressantare 

filmer om ballongsläpp, raketuppskjutning och test av raketmotor. Frågorna till 

Martin haglar, tydligen är det mest barn som brukar ställa så mycket frågor annars. 

Turen fortsätter in på området med buss och vi får besöka “Rocket operations” 

(kontrollrummet), en raketramp, ballongsläppsplatsen mm. 

Därefter så avslutas programmet med ett besök i Jukkasjärvi där vissa stannar på 

ishotellet och dricker vargtass bl a medan andra beger sig bort till Coop för att 

handla renkött eller till kyrkan och samemuséet för att titta lite. 

Tack Hans för en minnesvärd och fint planerad helg! 

 

Detta är sammanfattat av näst nyaste medlem, Johanna Strömberg nr 88. Och jag 

missade gruvturen, så den kommer Bengt Hildebrand att berätta om! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gruvturen 
 

Som upptakt till årsmötet som Johanna förtjänstfullt ovan berättat om fick Club100 en unik möjlighet att besöka 

några av Sveriges och världens största gruvor. Detta tack vare att klubben i sitt medlemsregister har Mikael 

Staffas som är VD för Boliden. Tack, Mikael och tack Boliden! 

 

Minns nu när detta skrivs några månader post festum inte exakt hur många vi var men tror runt 25 personer, dvs 

runt hälften av de personer som deltog på själva årsmötet. 

 

Vi hann med en öl på kvällen i baren på Scandic i Gällivare dit folk anslöt från olika håll. En del hade fjällvandrat i 

Padjelanta och andra turistat bilburet i Jokkmokk och Arvidsjaur, för att nämna några. 

 

Nästa morgon var det buss till Bolidens enorma dagbrott Aitik inte så långt utanför Gällivare där Mikael Staffas 

själv var vår ciceron, assisterad av några lokala medarbetare. Vi fick en intressant föredragning om och överblick 

över hanteringen av koppar och annat i Aitik och Bolidens övriga gruvor. 

 

 

Samling framför en jättelik grävskopa vid Aitiks besökscentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buss vidare till Kiruna där vi besökte LKAB och fick en privat gruvtur som kryddades med lite mer än vad som 

brukar ingå i sedvanliga turer i deras besöksgruva. Bl a fick vi se tågen som används i djupet och åka ner på en 

av de djupare nivåerna (var det 1500 m under jord – jag minns inte riktigt) och bese ett av kontrollrummen. Kul! 

 

 

Samling framför ännu en jättelik grävskopa – denna gång nere i LKAB-gruvan 

 

Appendix 
 

          
Delar av den valda styrelsen         Expeditionen till Sveriges östligaste punkt 


