
   Club100-träff i Stockholm 111218   
 
Ovanstående datum hölls Club100s näst största möte någonsin efter 
årsmötet i Rättvik 2010. Hela 30 medlemmar, aspiranter och andra 
resglada dök upp (i Rättvik var vi 34). Mötet var också det tredje i raden 
av Stockholmsmöten med mat och föredrag kombinerade, vilken tradition 
påbörjades 2009. 
 
Träffen inleddes i vanlig ordning med en tipspromenad bestående av 
resefrågor vilken visade sig vara kanske svårast hittills. Endast 16 av 
maximala 24 poäng räckte till seger. Priserna bestod av vin från Argentina 
(Malbec) och Uruguay (Tannat) samt tysk öl. 
 
Man spisade sedan en uppskattad lunchbuffet med ett urval av kalla och 
varma rätter från hela världen. Det blev naturligtvis en hel del reseprat 
vid bordet men också tillfälle för de närvarande att presentera sig för 
varandra. 
 
Kvällens huvudnummer var invalet av nya medlemmar. Fem nya ansikten 
kunde vi efter vederbörlig presentation och ”grillning” välkomna in i vår 
klubb. Därmed har ungefär hälften av Club100:s medlemmar valts in de 
senaste två åren. 
 
En annan höjdpunkt var naturligtvis föredragen. Peter Grip berättade 
inlevelsefullt om sin resa till Sydsudan för några veckor sedan. Ett land 
han var först i klubben att besöka, vilket i sin tur innebär att han i 
skrivande stund är den enda av klubbens nu 37 medlemmar som besökt 
alla jordens länder. En bedrift för vilken han belönades med en bok och en 
julgrupp. Lasse Hermansson levererade sedan ett spännande referat från 
sin resa genom Kaukasus och Iran i samband med årsmötet i Teheran 
tidigare i höstas.  
 
Under kvällen presenterade sig också klubbens nye ordförande Eddie 
Gustin och Britt-Marie Boudrie gav en introduktion till den till hösten 2012  
planerade klubbresan till Centralasien assisterad av Eddie och Peter som 
båda två själva rest och arrangerat resor i regionen. 
 
Mötesdeltagarna skingrades framåt kvällen, några av dem säkert redan 
med siktet inställt på nästa års klubbmöten i Göteborg i samband med 
den s k TUR-mässan och årsmötet på Visingsö i slutet av sommaren. 
 
Vid pennan 
 
Bengt Hildebrand 



 
 
STÅENDE: Michael Krobath, Peter Grip, Anne Krobath, Stefan Odestedt, Lennart Flatow, 
Lars Gibson, Peder Zetterberg, Lasse Hermanson, Pontus Erlandsson, Anders Larsson, 
Daniel Werner, Bosse Karlsson, Pyret Nilsson, Magnus Persson, Linda Runarsdottir, 
Therese Bergfors, Magnus Seger, Gunnar Sannergren och Birgitta Klasén. 
 
SITTANDE: Lena Humvi, Bengt Hildebrand, Reine Larshans, Britt-Marie Boudrie, Eddie 
Gustin, Bengt Adalberth och Katarina Bratt. 
 
På bilden saknas: Michael Cederborg, Michael Persson (fotograf) samt Louise & Mikael Staffas 
 

 
Peter Grip berättar om sin resa till Sydsudan, världens nyaste land. 
 



  
Reine Larshans gratulerar Peter till att ha besökt alla jordens länder.  
 

     
Det serverades en buffet med rätter från hela världen. 
 

 
Nya medlemmar: Pontus Erlandsson, Daniel Werner, Michael Cederborg, Linda 
Runarsdottir och Magnus Seger. 



 
Bengt Adalberth, den ende närvarande mötesdeltagaren som varit med sedan  
klubben grundades, var tongivande i utfrågningen av de nya medlemmarna. 
 
Prisutdelning för tipspromenaden 
 

 
Den lyckliga vinnaren Britt-Marie Boudrie belönas med en flaska vin av undertecknad. 
På delad andra plats kom Lasse Hermanson, Peder Zetterberg och Mikael Staffas. 

 



 
Britt-Marie presenterar nästa års planerade klubbresa till ”-stan-länderna” assisterad av 
Eddie och Peter. 
 
 

   
 
 
 

  
Lasse berättade om sin resa genom Georgien, Azerbajdzjan, Iran och Armenien. 
 



APPENDIX 
 
DELTAGARLISTA 
 
Medlemmar (n=15): 
Peter Grip  195 
Bo Karlsson  185 
Eddie Gustin  162 
Lennart Flatow 117 
Britt-Marie Boudrie 116 
Lars Gibson  115 
Magnus Persson 111 
Anders Larsson 109 
Reine Larshans 108 
Pyret Nilsson 108 
Bengt Adalberth 107 
Lars Hermanson 107 
Mikael Staffas 107 
Peder Zetterberg  103 
Bengt Hildebrand 102 
 
 
 
Aspiranter (n=7): 
Pontus Erlandsson 107 (invald) 
Magnus Seger 101 (invald) 
Michael Cederborg 100 (invald) 
Linda Runarsdottir 100 (invald) 
Daniel Werner 100 (invald) 
Stefan Odestedt 85 
Michael Krobath 73 
 
 
Medföljande (n=8): 
Therese Bergfors 59 
Katarina Bratt 43 
Lena Humvi                 40 (ca) 
Birgitta Klasén 80 
Anne Krobath 20 (ca) 
Michael Persson 15 
Gunnar Sannergren 75 (ca) 
Louise Staffas 68 (ca) 
 
TOTALT 30 DELTAGARE 
 
 
Ländertalet efter varje deltagare angivet såsom på hemsidan vid tidpunkten för mötet 
eller som vederbörande själv uppgivit direkt till undertecknad.  


