
34, 34, 34, 34, 33½ kan inte vara en början på en lottorad eftersom en lottorad består av olika siffror. 

34 blev däremot deltagarantalet på ännu ett Club100-möte. För 4:e gången kom 34 deltagare till ett 

Club100-möte, denna gång ett stormöte i Stockholm. Tidigare tillfällen har varit årsmötena i Rättvik 

och Tänndalen samt ett tidigare stormöte i Stockholm. Till saken hör att vi varit 33½ deltagare på ett 

Stockholmsmöte eftersom en person dök upp sista kvarten. Så detta blev kanske det femte Club100-

mötet med 34 deltagare beroende på om man ska räkna ”½-personer” . Detta deltagarrekord bör 

dock slås med råge när det blir 20-års-jubileums-årsmöte i Skåne till hösten. 

Vi lämnar denna siffer-nörds-inledning på denna mötesskildring och går in på själva mötet. 

       
Mötets välkomsthäfte  Kocken Kenta          Delar av den buffé som serverades 
 

För tredje året i rad, efter att vi fått lov att byta restaurang för våra Stockholmsmöten, var det åter 

Smultronstället på Kungsholmen som vi i den bitande vinterkylan tog oss till. Med känslan av att ta 

sig in på en svartklubb fick deltagarna gå in bakvägen till restaurangen, nedför en spiraltrappa och 

genom larmade dörrar som inte får stå öppna allt för länge utan att det blir ett tjutande utan dess 

like. Väl inne i restaurangen möttes deltagarna av en fin dukning med en välsmakande buffé (för de 

matintresserade & nyfikna som ej var med på mötet får jag hänvisa till inbjudan med menyn). 

     
Till bords                                          Några nya ansikten på Sthlm-mötet                         Självserveringsbaren 
 

   
Gert & Megan, Läs & Res-Pontus + Terese       God mat i väntan på spännande föredrag.     Berit, M.Seger + frågesportssegrarna 2009 + 2016 



Mingel i kombination med en tipspromenad blev första programpunkten. Denna gång en back-to-

basics-frågesport. Likt när jag 2009 drog igång dessa Stockholmsmöten hade jag gjort en 1-X-2-

frågesport där kanske tur mer än kunskap avgjorde. En värdig vinnare korades dock som med 8 av 13 

rätt tog hem ett fint pris i form av en världskarta (där man likt en trisslott skrapar bort länderna man 

besökt) som medlem Cederborg skänkt till mötet. Vinnaren Magnus Persson sa att det som kan ha 

varit avgörande för att han vann var att han som nära vän till grundaren Arnold kunde de frågor med 

”Arnoldkoppling”.  

Utslagsfrågan blev avgörande för de följande platserna i frågesporten. 3 personer hade kammat hem 

7 rätt (följt av ett halvt dussin med 6 rätt) och med utslagsfrågan blev det Henrik Höglund som tog 

hem andraplatsen följt av Stefan Odestedt på 3:e plats och Terese Bergfors på en 4:e plats. Dessa 

pristagare fick diverse träsouvenirer som ut. med livet som insats köpt med mig hem från Mali under 

senaste resan. Priser i form av alkoholhaltiga drycker fick pristagarna som Bengt också med livet som 

insats inköpt i vinterkylan med isiga trottoarer som fick forceras. Informationshäften från 

Utrikespolitiska Institutet delades även ut, vilka skänkts av en fotograf som bidragit med foton till 

dessa häften: Nämligen fotograf och medlem Cederborg! 

     
1:a-pristagaren Magnus Persson                  2:a-pristagaren Henrik Höglund                         3:e-pristagaren Stefan Odestedt 

 

                                   
 4:e-pristagaren Terese Bergfors                                 2:an Henrik, 4:an Terese, 3:an Stefan & 1:an Magnus 
 

När det gäller frågesport så är det som med smaker. Man gillar olika. En del har efterfrågat just 1-X-2-

frågesport där fler kan ha möjlighet att vinna jämfört med de kluriga frågor som vi haft på några 

Stockholmsmöten. Nästa gång blir det Bengt som gör frågesporten så ett tips är att redan nu börja 

läsa på  Eller så blir det en frågesport á la Gert & Tänndalen. Svåra kunskapsfrågor med 1-X-2-

alternativ. Återstår att se. Att läsa på vad gäller länder och Club100-historiken är ett starkt tips. 

Klubbens sekreterare Anders Larsson höll dagens första föredrag, som handlade om hans och 

medlem Christer Danielssons resa till Somalia och Sydsudan. Ja, ni läste rätt. De har rest till Somalia 

som turister. Hur många turister tror ni reser till Somalia per år? Inte så många förra året i a f 

förutom Anders och Christer är mitt tips. Förutom sedvanliga besök på marknader med diverse 

exotiska fiskar besökte de stränder och tog sig ett bad i Indiska Oceanen. Så långt låter det som en 

normal turistresa till Afrika. Nu är Somalia dock inget turistresemål, så innan de flög därifrån besökte 

de platsen för den s k ”black hawk”-händelsen som inträffade när U.S.A på 90-talet gjorde sitt 

misslyckade försök med att skapa stabilitet i landet. Även ruiner, ruiner, ruiner och ruiner hann de 

med att beskåda innan nästa turistmål hägrade för dem. 



Sydsudan blev nästa land på deras resa. Ett land som inte tar emot så värst många fler turister än 

Somalia men som har mer att erbjuda vad gäller natur. Anders berättade och visade bilder från 

Nimule National Park där de spanade in elefanter som badade i floden samt flodhästar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vill man ha en naturupplevelse så är Sydsudan att föredra men 

vill man se sönderskjutna hus, utbombade stridsvagnar etc ska man besöka Somalia. Vill man se både 

och så är dessa länder en perfekt kombo. Efter Anders föredrag kommer kanske Somalias turistbesök 

öka med flera hundra procent. Från 2 turister på ett år till måhända 6 personer  Vi får se ……. 

   
Anders trollbinder åhörarna med sina Somalia & Sydsudan-intryck. 
 

Efter Anders föredrag smälte vi intrycken med fortsatt mingel och den traditionsenliga gruppbilden 

samt prisutdelning för ovan nämnda tipspromenad. Eftersom 4 st manliga Club100-medlemmar 

deltagit i en improviserad skönhetstävling på gränsen mellan Senegal och Guinea-Bissau hösten 2015 

och detta var en bonusfråga på frågesporten, delades ett försenat pris ut till vinnaren av 

skönhetstävlingen; Peder. 

    

Odjuret, nej, skönheten, med Reine & Bengt         En glad vinnare av bonusvinsten   De 4 deltagarna i skönhetstävlingen. 3 tvåor och en 1:a 
 

Mikael Sörman, en av de senaste invalda medlemmarna (Mauretanien 2015), höll i föredrag nummer 

två. Vackra bilder från nationalparken Torres del Paine i Chile fick vi se och höra berättas till. En 

vandring tidig vår i strålande solsken med spegelblanka isar fick en annan som ej besökt Chile att 

fundera på att göra samma sak någon gång i framtiden. Att Mikael berättade om glaciärvandringen 

de gjort tog inte ner spänningsfaktorn. Trekken måste i det vackra vädret ha varit fantastisk. Förutom 

om Chile berättade Mikael om Colombia, ett land som har en liten osäkerhetsfaktor över sig med 

tanke på Farc-gerillans kidnappningar och även de paramilitära grupper samt knarkligor som härjar. 

Mikael lugnade dock oss åhörare. Han hade en fin upplevelse i Colombia och han kan varmt 

rekommendera landet till dem som ej varit där. 



    
Mikael Sörman tar åhörarna på en isande resa till Chile (plus Colombia) 
 

När mötet började närma sig slutet insåg jag och Bengt att vi hade lite tid till godo innan dead-line för 

när vi skulle vara ute ur lokalen. Klubbens ordförande Eddie hade dagen innan hört av sig om att han 

skulle kunna berätta lite kort, en 5-10 min, om sin senaste resa till Irak. Så han tog med sig några 

bilder på en sticka. 

                                                        
                                Gibson säljer böcker till desserten…            …. och Kaj Nylén tar sig en slurk kaffe… 

 
Eddies resa till Irak, hans 194:e besökta land, startade i Iran där han från Teheran reste med ett tåg 19 timmar 

ner till södra Iran där han tog sig över till Basra. Eddie upplevde att säkerheten var god i Irak. I a f var det 

rigorösa säkerhetskontroller överallt. När Eddie flög inrikes var det taxi till flygplatsen och ca 2 km från 

flygplatsen fick alla genomgå säkerhetskontroll och sedan vidare med flygplatsens egna fordon sista biten. 

Eddie hann med att se ett flertal historiska platser i Irak som Babylon, Ur och Karbala innan han återigen var 

tillbaka i Basra. Från Basra tog sig Eddie till Kuwait och så hem till Sverige för att börja planera sin resa till sitt 

sista återstående land: Cypern. När Eddie hade berättat klart om sin Irakresa som han skulle prata om i ca 5 min 

hade det nog gått 45 min, så denna mötesdag fick vi alltså 3 fantastiska föredrag. Det säger sig självt att en 

Irakresa kan man inte bara hasta över på någon minut eller fem. Alla deltagare lyssnade med stora öron till 

Eddie som fick minst lika varma applåder som de övriga föredragshållarna. Jag som besökte landet 2002 under 

Saddams styre tyckte det var intressant att få höra om dagens Irak. Många mötesdeltagare har inte besökt Irak 

så de fick säkerligen blodad tand när nu Eddie visat att det är möjligt att resa till Irak från Bagdad till Basra och 

inte enbart till de norra kurdiska delarna. 

   
Eddie visar exempel på spår av terror i Irak                   Det historiska Babylon                          Den heliga platsen Karbala besökte Eddie 
 

Efter ett lyckat 7:e större Stockholmsmöte splittrades vi upp och deltagarna reste vidare till andra delar av 

landet och världen. Någon skulle till Karibien och ett par personer som velat delta i mötet men ej kunde p g a 

utlandsresor hälsade från Mongoliet, Rwanda samt Armenien. Några medlemmar var också på en medlems 50-

årsskiva på hemmaplan varav två faktiskt lyckades kombinera eventen. 



         
Eftermingel i lokalen  Deltagarna börjar bege sig hemåt      Berit Degerstrand & Lars Gibson 
 

Denna gång var det Somalia, Sydsudan, Chile, Colombia och Irak som trollband åhörarna. Kanske inte de 

vanligaste turistmålen, men vi är Club100 och inte en ”vanlig” turistförening  Vad som kommer att trollbinda 

oss nästa gång vi träffas återstår att se. Det är vi medlemmar och aspiranter som är och gör Club100 till en 

trevlig och intressant familjär klubb.  

       
Övre rad fr v: Lars L, Pyret, Kaj, Charlotta, Berit, Ingvar, Rakel, Lennart, Pontus, Peder, Magnus*2, Gert, Hans, Anders och Stefan. 
Mellersta raden: Megan, Per, Thomas, Sonja, Michael C, Britt-Marie, Galina, Lars G, Terese och Lars E. 
Nedre raden: Mikael S, Kattis, Henrik, Eddie, Michael K och Marianne. Liggande: Reine & Bengt 
 

Tack alla som kom och gjorde dagen till en trevlig tillställning och extra tack till dem som sponsrade 

mötet lite extra, inklusive vår medlem från Gotland som stöder kommande ”biståndsresor” till Afrika 

med en ränsel.  Årets Club100-program: 

 AW-mötena fortsätter i Stockholm och Göteborg. 

 Traditionsenligt TUR-möte i Göteborg till våren. 

 20-års-jubileums-årsmötet i Skåne till hösten. 
 

När det 8:e större Stockholmsmötet blir av återstår att se. Vill ni ha ett 8:e möte så blir det av! 
 
 

Reine Larshans  (text och foto) & Bengt Hildebrand  (foto & appendix) 
 

                  
Ränseln                               Reine i Irak 2002                                                  Bengt i Irak 2013                            Eftersnack på Hotell Amaranten 2016 



APPENDIX - DELTAGARLISTA 

Medlemmar (n=20) 
  Eddie Gustin 194 

 Bengt Hildebrand 166 
 Britt-Marie Boudrie 155 
 Gert Eriksson 155 
 Thomas Casswall 151 
 Reine Larshans 148 
 Pyret Nilsson 147 
 Anders Larsson 146 
 Michael Cederborg 143 
 Lennart Flatow 141 
 Peder Zetterberg 140 
 Magnus Seger 121 
 Pontus Wallin 117 
 Lars Gibson 115 
 Hans Ollongren 113 
 Berit Degerstrand 112 
 Magnus Persson 111 
 Galina Passare 107 
 Mikael Sörman 103 
 Stefan Odestedt 101 
 

   Aspiranter (n=5) 
  Ingvar Tallhed 127 

 Per Samuelsson 96 
 Michael Krobath 87 
 Kaj Nylén 81 
 Terese Bergfors 60 
 

   Övriga (n=9) 
  Megan Preston 102 

Lars Egnell 84 

Henrik Höglund 83 

Marianne Egnell 81 

Sonja Nylen 58 

Kattis Bratt 48 

Charlotta Andersson ? 

Lars Löfstedt ? 

Rakel Samuelsson ? 
 

   
TOTALT 34 DELTAGARE 

Ländertalet efter varje deltagare angivet såsom på hemsidan vid tidpunkten för mötet 

eller som vederbörande själv uppgivit. Kolla gärna att ländertalet på hemsidan stämmer 

och uppdatera era uppgifter vid behov.  


