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 Club100 årsmöte i Rättvik 10-12/9 2010  

 
Ovanstående helg gick Club100s hittills i särklass största möte av stapeln 
på Kajsas Värdshus i Vikarbyn strax utanför Rättvik vid sjön Siljan. Inte 
mindre än 34 personer deltog. Förutom medlemmar och aspiranter i 
Club100 hade reseintresserade respektiven och goda vänner slutit upp. 
 
Träffen inleddes med en tipspromenad med resefrågor vilken visade sig 
vara ganska svår. Blott 36 av maximala 44 poäng räckte till seger. Precis 
som vid senaste Stockholmsmötet avgick Lars Hermansson med segern. 
Gert Ericsson och Mikael Staffas formade resten av topptrion. Bland 
priserna märktes en äkta dalahäst i format större, en bok om Sven Hedin 
och en kartong knäckebröd från Leksand. 
 
Fredagskvällen ägnades åt presentation och grillning av aspiranter som 
var aktuella att väljas in i klubben. Totalt togs under helgen åtta personer 
upp som ordinarie medlemmar. Också detta var rekord i Club100-
sammanhang. 

 
FRÅN VÄNSTER: Anders Larsson, Lars-Eric Uneståhl, Bo Karlsson, John Fritz, Pyret Nilsson, Britt-Marie 
Boudrie och Thomas Casswall. På bilden saknas Mikael Staffas som också valdes in som ordinarie medlem. 
 



Som välkomstpresent och souvenir fick varje medlem och aspirant en 
Rättvikshäst, dvs en ”dalahäst” målad i för just Rättvik typisk grå färg och 
med traditionellt mönster. 
 

            
 
Lördagsförmiddagen vigdes åt utflykter i Siljansbygden. Bl a besöktes 
dalahästtillverkningen i Nusnäs och Långbryggan (628 m) i Rättvik. 
 

    
 

  
 
 



  
 
På eftermiddagen avhölls årsmötet där ordförande Gunnar m fl berättade 
om klubbens tillkomst, syfte samt om tidigare möten och klubbresor. 
Förutom de ovan nämnda åtta personerna valdes 87-åriga Signild Haake, 
klubbens äldsta aspirant, in som hedersmedlem. Mötet beslutade vidare 
att välja om sittande styrelse (Gunnar Mattsson ordförande, Arnold 
Wernersson vice ordförande, Robert Petersson sekreterare och Reine 
Larshans ledamot) samt, efter diskussion och votering, förlägga nästa 
årsmöte till Iran med Algeriet/Libyen som andrahandsalternativ. 
 

 
 



 
 
På kvällen efter mötet for så gott som alla i chartrad buss till Dalhalla som 
aftonen till ära bjöd på säsongsfinal med en riktigt bra fyrverkerikonsert. 
Stämningen i bussen hem var uppsluppen och man turades om att ta 
mikrofonen och underhålla med reseanekdoter eller fräckisar. 
 

   
 
På söndagen var det avfärd efter frukost och nedräkningen mot 2011 års 
möte i Iran kunde därmed börja. 
 



 
 
STÅENDE (FRÅN VÄNSTER): Bengt Adalberth. Birgitta Adalberth, ReseRobban, Lennart 
Flatow, Lars Norrby, Signild Haake, Britt-Marie Boudrie, Peter Zetterberg, Thomas 
Casswall, Anders Larsson, Vaino Fritz, John Fritz, Gunnar Beeth, Lars Hermansson, 
Louise Staffas, Gert Ericsson, Mikael Passare, Mikael Staffas, Lars Gibson, Bo Karlsson, 
Malin Björnsdotter Åberg och Mikael Sörman. 
SITTANDE (FRÅN VÄNSTER): Bengt Hildebrand, Reine Larshans, Daniel Werner, 
Arnold Wernersson, Pyret Nilsson, Lillemor Norrby och Gunnar Mattsson. 
 
På bilden saknas några deltagare. 
___________________________________________________________ 
 
Vid pennan 
 
Bengt Hildebrand 
 
 



 
 



 


