
   Club 100-träff i Stockholm 2013-01-27   

 

Ovanstående datum hölls Club100:s näst största möte någonsin efter 
årsmötet i Rättvik 2010. Hela 33 medlemmar, aspiranter och ”significant 

others” dök upp (i Rättvik var vi 34). Mötet var också det fjärde i raden av 
Stockholmsmöten med mat, mingel och föredrag kombinerade, vilken 

tradition påbörjades 2009. 
 

Träffen inleddes i vanlig ordning med en tipspromenad bestående av 
resefrågor vilka som alltid visade sig kluriga. Endast 21 av maximala 29 

poäng räckte till seger. I år vann Mikael Staffas som tidigare alltid 
presterat mycket väl på våra tipsrundor och därför var en värdig vinnare. 

Priserna bestod av cider från Sydafrika (Savanna), diverse udda kortlekar 

och presentkort på Rosa Bussarna. Ett älgskinn florerade också i närheten 
av prisbordet men det slutade med att kannibalsmuseumsföreståndaren 

Arnold, en av klubbens två grundare, lade vantarna på det. 
 

I vanlig ordning hade Tommy Säbb med personal komponerat en god 
lunchbuffé med ett urval av kalla och varma rätter av vilka alla lät sig väl 

smaka. Det blev naturligtvis en hel del reseprat under minglet och till 
bords men också tillfälle för folk som inte redan kände varandra att 

bekanta sig. 
 

Under eftermiddagen hölls två föredrag: Reine Larshans berättade 
inlevelsefullt om sin dramatiska resa till Afrikas horn och Jemen där han 

bland annat kastades i fängelse. Jag själv talade om mitt arbete som 
läkare i Tanzania och hur jag kombinerade detta med weekend-resor 

runtom i landet. 

 
Under kvällen berättade också ordförande Eddie Gustin och sekreterare 

Anders Larsson om det kommande årsmötet i Palau i juli samt gav tips om 
flygrutter och logi. Klubbens mest bereste man, Peter Grip, som anslöt 

senare, skisserade tillsammans med Eddie på en möjlig klubbresa till 
Västafrika vilket mottogs med intresse och även väckte en del andra 

förslag till framtida klubbresor. 
 

Mötesdeltagarna skingrades framåt den tidiga kvällen, några av dem 
säkert redan med siktet inställt på Palau och kanske rent av nästa 

Stockholmsmöte! 
 

Nedtecknat rakt ur minnet 
 

Bengt Hildebrand 
 



 
 

Glada deltagare på detta klubbens näst största möte genom tiderna. 

 

           
 

Arrangörerna Bengt och Reine.     Galina klurar på en av tipsfrågorna. 

 

         
 

Det serverades en buffet med rätter från hela världen. 

 
 



 
 

Reine berättade om sin resa till Djibouti, Eritrea, Jemen och Somaliland. 

 

 
 

Styrelsen informerade genom Eddie och Anders om kommande årsmöte. 

 



 
 

Jag delade med mig av mina erfarenheter av 
att arbeta som doktor och resa i Tanzania. 

 

 
Prisutdelning för tipspromenaden 

 

 
 

Fjolårstvåan Mikael vann i år första priset i tipsrundan. 

 



 
 

Andraplatsen kneps av Magnus. 

 

 

 
 

På delad bronsplats: Eddie, Terese och Stefan. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



APPENDIX 

 

DELTAGARLISTA 
 

Medlemmar (n=20): 
Bo Karlsson 194 

Eddie Gustin  181 
Arnold Wernersson 161 
Björn Sohrne 147 

Lars Norrby  129 
Britt-Marie Boudrie 126 

Bengt Hildebrand 123 
Reine Larshans 123 
Anders Larsson 118 

Lars Gibson  115 
Pyret Nilsson 113 

Mikael Staffas 113 
Magnus Persson 111 
Peder Zetterberg  111 

Pontus Erlandsson 110 
Bo Lindström 107 

Daniel Werner 107 
Magnus Seger 104 
Jan Udén  101 

Galina Passare 100 
 

 
Aspiranter (n=6): 

Stefan Odestedt 90 
Michael Krobath 74 
Johan Lundqvist 71 

Terese Bergfors 65 
Kristian Rankloo 63 

Maria Langen 60 
 
 

Övriga (n=7): 
Lena Gavelin 

Henrik Höglund  
Gösta Ringström 
Gunnar Sannergren  

Louise Staffas  
Sverre Sverredal  

Nina Werner 
 

TOTALT 33 DELTAGARE 
 

 

Ländertalet efter varje deltagare angivet såsom på hemsidan vid tidpunkten för 

mötet eller som vederbörande själv uppgivit direkt till undertecknad.  


