
   Club 100-träff i Stockholm 2018-02-03   

 

Ovanstående datum gick det nionde stora Stockholmsmötet av stapeln, 

nästan på dagen nio år sedan det första av dessa möten. I år var det dock 

dags för en hel del nya grepp. Det första var att Britt-Marie Boudrie 

medverkade som arrangör, det andra var att vi inledde träffen med en 

museivisit och det tredje var att vi (igen) bytte lokal, den fjärde i 

ordningen och den första lokalen som inte var en restaurang. 

Mötet inleddes på Etnografiska museet med en specialvisning med fokus 

på de svenska upptäcktsresandena Adolf Erik Nordenskiöld och Sven 

Hedin som utforskade Arktis respektive Centralasien. Vår guide gjorde en 

personlig och engagerad insats och frågorna blev många från vårt beresta 

gäng. Det var så intressant och så trevligt att visningen drog över tiden 

något och vi fick flytta den tipspromenad vi skulle ha haft på museet till 

festlokalen. Frågorna stod dock Etnografiska för. 

 

Folk förflyttade sig därefter de knappa tre kilometrarna till möteslokalen 

till fots, med kollektivtrafik eller i bil och droppade in en efter en. 

Vi hade hyrt gemensamhetslokalen i Britt-Maries och Peder Zetterbergs 

förening vilket gjorde att vi kunde sänka självkostnadspriset för mötet 

drastiskt mot tidigare trots kostnaderna för Etnografiska. Peder gjorde 

också en viktig insats i och med att han såg till att all teknik fanns på 

plats och dessutom prickfritt fungerade. 



Efter den inledande tipspromenaden satte vi oss till bords och njöt av den 

asiatiska rostbiffsallad som Britt-Marie och dottern Sophie Boudrie 

(nybliven aspirant) komponerat. En bit in i lunchen höll från Göteborg 

tillreste Christer Danielsson med viss sufflering av reskamraten Pyret 

Nilsson en lättsam presentation av deras under fjolåret företagna resa till 

Söderhavet där de gjorde nedslag i de även i Club100-sammanhang sällan 

besökta länderna Tuvalu, Kiribati och Nauru. Efter föredraget och lagom 

till kaffet förlänades Christer en Hermesstatyett av Eddie Gustin, 

klubbens ordförande. De sex medlemmar som besökt världens alla 195 

länder (enligt Club100s sätt att räkna) får nämligen en sådan liten 

statyett. Hermes med sina bevingade sandaler anses bland mycket annat 

ju vara resandets gud vilket passar väldigt bra i sammanhanget. 

   
 

   
 

Därefter var det dags för lite vetenskap när Britt-Marie berättade om ”the 

wanderlust gene”, en bit av vår arvsmassa som enligt vissa bidrar till att 

globetrotters blir just sådana. Den som vill läsa mer kan googla på DRD4-

7R som genen kallas och den som vill vara riktigt hardcore kan prova att 

gå ner till sin lokala vårdcentral och där begära en genanalys av det egna 

DNA:t. 

Tipsvinnare blev inte helt otippat Mikael Staffas som i och med detta 

ytterligare i våra tipspromenaders ”maratontabell” drar ifrån Lasse 

Hermanson, som tidigare betraktats som mer eller mindre oslagbar i 

dessa sammanhang. Förstapriset var en aktuell skrift om Sydsudan. 

Magnus Seger upprepade sin bedrift från 2013 och rodde hem 

silvermedaljen vilket belönades med en kall mexikansk öl. Bronspengen 

knep aspirant Marianne Egnell och för detta fick hon tre häften i serien 

”Länder i fickformat”. 



En kul nyhet var de snygga klubbdekaler som en liten grupp eldsjälar med 

Michael Cederborg i täten tagit fram. Vid 195 besökta länder förlänas 

man den svarta ebenholtsdekalen, vid 150-194 guld, vid 100-149 silver 

och vid 50-99 brons. Alla på mötet fick en dekal som motsvarade deras 

antal besökta länder och många passade på att köpa fler. 

 

Årsmötet senare i år planeras äga rum helgen 1-2/9 under en kryssning 

till Åland där själva mötet hålls på svenskt territorialvatten. Har vi tur med 

vädret får vi kanske till en utflykt till den besynnerliga ön Märket som 

delas mellan Sverige och Finland med en mycket konstig gräns som blev 

till efter att finnarna råkat bygga en fyr på svenskt territorium. Om allt 

detta informerade Mikael Staffas som håller även i den fortsatta 

planeringen i samarbete med styrelsen. Mer information kommer. 

Aspirant Frans Lettenström informerade om det kommande TCC-mötet 

(Travelers Century Club) den 3/3 utanför Barcelona där man förutom att 

umgås, äta och dricka gott skall fira fem spanjorer som besökt världens 

alla länder, däribland Jorge Sanchez som kanske är världens mest bereste 

man. Club100 medlemmar som har besökt alla länder har förtur till 

anmälan som sker direkt till Frans. Vid platsbrist är besök i Sydossetien 

meriterande. 

 

 



Efter allt detta spännande gjorde några av mötesdeltagarna lite korta 

inpass och vi diskuterade olika till klubben relaterade frågor. Det 
traditionsenliga gruppfotot glömde vi dock bort, för första gången under 

alla dessa år! 

 
Detta nionde Stockholmsmöte fick vi med hänsyn till lokalens storlek och 

Etnografiskas gruppbegränsningar begränsa till trettiotalet deltagare och 
fick för första gången tillämpa en reservlista från vilken två Club100:ingar 

så småningom kunde beredas plats efter två sena återbud. 
 

   
 

 
 
Precis som häromåret avrundade ett tiotal mötesdeltagare kvällen på 

närbelägna Östra Stations järnvägsrestaurangs pub där resehistorierna 

och ölen fortsatte att flöda.  
 

Bengt Hildebrand (text & foto) 

Reine Larshans (foto) 

Michael Cederborg (foto) 

Anna Carlehed (foto) 

 



APPENDIX – DELTAGARLISTA 

 

Medlemmar (n=20) 

Eddie Gustin  195 
Christer Danielsson  195 

Bengt Hildebrand  185 
Britt-Marie Boudrie  179 
Arnold Wernersson  170 

Peder Zetterberg  169 
Pyret Nilsson  169 

Björn Sohrne  163 
Michael Cederborg  161 
Reine Larshans  160 

Mikael Staffas  155 
Jan Hedh                 >150 

Hans Ollongren  149 
Magnus Seger  132 
Lars Gibson   117 

Ing-Marie Fyhr  113 
Jan Udén   111 

Magnus Persson  111 
Mikael Sörman  110 

Stefan Odestedt  105 
 

Aspiranter (n=10) 

Frans Lettenström  160 
Ingvar Tallhed  135 

Lars-Gunnar Gårdö  132 
Barbara Brennan Norremo 105 
Lars Egnell   94 

Marianne Egnell  90 
Gunnar Sannergren                >80 

Rebecca Staffas  78 
Anna Carlehed  66 
Sophie Boudrie  58 
 

Övriga (n=1) 

Henrik Höglund  98 

   TOTALT 31 DELTAGARE 

 

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

eller som vederbörande själv uppgivit. 


