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Fredag 

Under eftermiddagen droppade medlemmar och aspiranter in efter hand. Arrangörerna med 

Lilja, Hedh och Wernersson i spetsen tog emot med öppna armar och det var många glada 

återseenden.  

Kvällen avlöpte i det närmaste perfekt med middag, mängder av skratt och härliga historier, 

en fin hyllning till avlidna medlemmar och en spännande frågesport där det krävdes en 

enorm reseerfarenhet och gott minne för att ha en chans i detta högst kvalificerade gäng.  



 

Reine hade dessutom med sig  Club 100’s historia i form av reseberättelser, rapporter och 

protokoll från alla möten vilket väckte mycket intresse och framkallade en hel del härliga 

minnen för många medlemmar. 

Larsson ägnade delar av kvällen till att förbereda lördagens inval av nya medlemmar och det 

var ett rigoröst och noggrant arbete att dokumentera aspiranternas besökta länder. 

När kvällen började lida mot sitt slut var dock inte alla helt nöjda utan festen fortsatte i 31:an 

där Göteborgarna frikostigt bjöd på dryck och underhållning.  

 

 

 



Lördag 

Lördagen inleddes med en stärkande frukost och sedan var det dags att lasta bussen med 

både entusiastiska globetrotters som skulle få en annorlunda skånsk upplevelse samt med en 

del drycker som skulle visa sig lyfta stämningen ytterligare. 

Gunnar Mattson berättade med stor inlevelse om hur han och Arnold träffades och senare 

bildade club 100. Bussresan bestod av mycket underhållning och inte minst Arnolds 

fantastiska berättelser om Republiken Önneköp, alla ministrar, striderna med Huaröd med 

luftlandsättningar, grisatassar o s v 

Första stoppet var hemma hos Arnold där vi fick skånska delikatesser i både fast och flytande 

form samt osannolika historier i det fullpackade kannibalmuseet med alltifrån krympta 

huvud, black stone och vodoo dockor.  

 

 



Därefter fortsatte vi till Yangtorp som är ett lite udda inslag i den skånska myllan där vi hade 

möjlighet till en kort stund av andlig eftertänksamhet i lugn och fin miljö. 

Bussen fortsatte sedan till Jan Hedhs domäner och Olof Viktors – 4 fantastiska smörebröd 

och tårtbuffe satt fint för hungriga globetrotters och stämningen var verkligen på topp. Vilket 

arrangemang Jan Hedh hade satt ihop, stort tack!  

 



 Val av nytt årsmötesresmål startade med en sofistikerad UEFA inspirerad process signerad 

Larsson som tog fram finalisterna. 

 

 



Därefter skedde en presentation och utfrågning av aspiranterna en och en och osannolikt 

nog så blev samtliga invalda som nya medlemmar i denna exklusiva klubb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På bussresan tillbaka till Smygehuk ökade intaget av stärkande drycker och de glada 

historierna blev fräckare och fräckare och lyfte stämningen till en euforisk nivå. När vi nådde 

Smygehuk så var det såklart dags för att dokumentera detta unika möte som enligt styrelsen 

var det största i Club 100’s historia med över 40 medlemmar och aspiranter närvarande. En 

fotosession väntade på Sveriges sydligaste punkt. 

 

Kvällen fortsatte med ett intressant föredrag av Gunnar Ekberg, ”En svensk 

underrättelseagents erfarenheter från fältet”.  

 



Därefter återigen en underhållande middag med bl a prisutdelning i frågesporten (tack till de 

medlemmar som skänkt fina priser) och slutligt val av resmål för årsmöte 2017 – Botswana it 

is!!! 

Middagen avslutades med en klassisk skånsk spettkaka.

 

Lördagskvällen avslutades precis om fredagskvällen med efterfest i 31:an!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Söndag 

Årsmöteshelgen avslutades med en fin frukost där diskussionerna kretsade kring helgens 

upplevelser och framtida resmål. Spekulationer om nästa svenskmöte startade och det finns 

uppenbarligen ingen brist på galna tankar och idéer om årsmötet 2018. 

Många av oss har gjort nya och spännande bekantskaper och kanske funnit en respartner för 

nästa äventyr. 

Som nyinvald och stolt medlem i denna exklusiva klubb vill jag framföra mitt varma tack till 

Eddie ordförande, hedersordförande Gunnar, grundare Arnold, styrelsen och arrangörerna av 

detta formidabla årsmöte.  

 

 



 

“I haven’t been everywhere but it is on my list” 

Niclas Sasse Sassersson 

 

 


