
   Club 100-träff i Stockholm 2014-01-18   

 

Ovanstående datum gick det femte stora Stockholmsmötet av stapeln, 

nästan på dagen fem år sedan det första av dessa möten. Denna gång 

hade vi lagt mötet på restaurangen Smultronet på Kungsholmen istället 

för hos Säbb & Blomqvist på Norrmalm som vid tidigare möten. Detta 

eftersom ett tillstånd för festvåningen hos Säbb ännu inte var klart. 

Svensk byråkrati! 

Detta var dock inte första gången Club100 arrangerade möte på 

Kungsholmen. Daniel Werners s k ”444-möten” gick av stapeln på 

Kungsholmen på den tiden det begav sig. Det är dock en helt annan 

berättelse varom har berättats på annan plats och som vi därför lämnar 

här och nu till den nyfikne. 

På Smultronet började mötet med en traditionsenlig tipspromenad (denna 

gång 1-X-2-frågor med Club100-tema) allt eftersom mötesdeltagarna 

slussades in genom personalingången med spiraltrappa och larmade 

dörrar. 

Vår äldsta medlem Signild Haake (91 i år) och vår äldsta aspirant Gösta 

Ringström (84 år), tillika tidigare besökare på våra Stockholmsmöten, 

kunde ej deltaga denna gång men hade via telefon lämnat hälsningar till 

alla mötesdeltagare och Club100-vänner via mötesorganisatörerna. 

De minglande gästerna kunde också avnjuta en smakfull exposé med fina 

svartvita bilder från medlem Michael Cederborgs irakresa under fjolåret. 

 

Folk försåg sig av dryckjom i självserveringsbaren och två mäkta givmilda 

mötesdeltagare hade i växelkassan lagt hela 100.000 iranska rials (aka 

10 000 toman) samt ”fifty billion dollars” (tyvärr inte USD). Kanske med 

en förhoppning om fri bar med allt vad det kan innebära av 

champagnevaskning eller vad det nu kallas i områdena kring Stureplan. 

 



Aspirant Michael Krobath höll en trevlig, interaktiv och annorlunda 

presentation av detaljfoton från hela världen. Efter att hans föredrag 

applåderats var det dags att förse sig av den välsmakande och generöst 

tilltagna buffén. 

 
 

 
 

Lagom till desserten och kaffet på maten var det så dags för föredrag 

nummer två som hölls av medlem Pontus Erlandsson och aspirant Stefan 
Odestedt som för några år sedan gjorde en intressant resa genom 

Västafrika vilken kantades av diverse äventyr och vedermödor. 

 

Vi har under våra fem möten dels lyckats med att variera 

föredragshållarna från möte till möte, endast en ”dubblett” har det blivit,  

dels uteslutande hämtat dem från vår egen krets av medlemmar och 

aspiranter. Och redan har vi idéer om föredrag på nästa Stockholmsmöte! 

 

 



Från Stefans och Pontus eskapader i Afrika kastade vi oss raskt in i 

avslutningen av mötet via den traditionsenliga gruppbilden… 

 

Övre raden: Pontus, Stefan, Linnea, Kattarina, Louise, Hans, Markus, Peder, Johan, Michael C och Daniel. 
Mittraden: Lena, Magnus P, Lars H, Lars G, Mikael S, Bosse, Gunnar, Thomas och Galina. 
Nedre raden: Jan, Magnus S, Reine, Eddie, Michael K, Bengt, Pyret och Henrik. 
 

… till en rekordsnabb genomgång av tipspromenaden som överlägset 

vanns av aspirant Johan Lundqvist som med 9 poäng av 13 och med 

50% fler rätt än andrapristagaren fick med sig vinsten bestående av ett 

exotiskt eritreanskt öl, ett ui-häfte om de facto-stater och några (Eric) 

Lundqvist-böcker. Som brukligt bestod priserna av en blandning av 

glimten-i-ögat-vinster, drickbart från världens hörn, allt med någon typ av 

reseanknytning. Om andra och tredje plats var det stenhård konkurrens. 

Sju personer hade 6 rätt och utslagsfrågan avgjorde till Lena Gavelins 

fördel vilket gav henne pris i form av stark dryck i Lutande-tornet-i-Pisa-

förpackning samt litterära epos av författaren Rolf Blomberg. Tredje pris, 

med Etiopienkoppling, kammande föredragshållare Pontus hem med 

väldigt liten marginal före den ende i klubben som vunnit två 

tipspromenader (nov 2009 i Stockholm och 2010 i Rättvik) nämligen 

medlemmen Lasse Hermanson. 

 

                     3:e pris till Pontus                         1:a pris till Johan                       2:a pris till Lena 



Som kuriosa kan nämnas att de fem vinnarna på Stockholmsmötena till 

dags dato är följande: 

2009 (jan)  Galina Passare 

2009 (nov) Lars Hermanson 
2011         Britt-Marie Boudrie 

2012         Mikael Staffas 

2013         Johan Lundqvist 
 

I anslutning till prisutdelningen sålde och signerade det senaste tillskottet 
av reselitteraturförfattare i klubben: Lars Gibson samt Gunnar Sannergren 

sina böcker. 
 

 
                   Gunnar                     Det kompletta Club100-biblioteket                    Lars 
 

Mötesarrangörerna Knoll & Tott avslutade mötet med att i god ”klubben-

för-inbördes-beundran”-anda tacka varandra för ett väl genomfört möte 
och gott samarbete, samt rikta ett stort tack till alla som gjort detta femte 

möte möjligt med ett litet extra tack till de sju personer som hedervärt 
deltagit i 4 av 5 av de stora Stockholmsmötena: Bosse, Peder, Jan, 

Pontus, Stefan, Daniel och Eddie. 
 

Ordförande Eddie och styrelseledamot Lars Hermanson informerade om de 
fortsatta After Work-mötena i Stockholm respektive Göteborg samt 

riktade en uppmaning till alla att anmäla sitt intresse till årsmötet i 
Tänndalen 19-21/9 september innan mötesdeltagarna skingrades. Några 

av dessa avrundade dock med ett glas tillsammans med 
mötesarrangörerna på närbelägna hotellet Amaranten. 
 

       



Reine Larshans 

Text & bild 

Bengt Hildebrand 

Appendix & bild & redigering 

 

PS.1 Stockholmsmötena har tidigare av Rosa Bussarna, ett välrenommerat 

transportföretag, fått sponsring med presentkort till tipsvinnaren. Denna gång 

fick mötet spons av ett annat ”transportföretag”, som transporterar helt andra 

saker. 

PS.2 Missa inte filmen ”Galapagos affairs – Satan come to Eden” som har Rolf 

Blomberg-anknytning och som Gustav Skarsgård medverkar i. Filmpremiär 2014 

 

APPENDIX - DELTAGARLISTA 

 

Medlemmar (n=17): 

Eddie Gustin  189 

Bengt Hildebrand 137 

Thomas Casswall 130 

Pyret Nilsson 127 

Peder Zetterberg  124 

Reine Larshans 123 

Lasse Hermanson 120 

Michael Cederborg 119 

Mikael Staffas 118 

Daniel Werner 115 

Lars Gibson  115 

Pontus Erlandsson 113 

Magnus Persson 111 

Bo Lindström 109 

Magnus Seger 105 

Jan Udén  101 

Galina Passare 100 

 



Aspiranter (n=7): 

Markus Lundgren 195 

Stefan Odestedt 94 

Hans Ollongren 87 

Johan Lundqvist 75 

Michael Krobath 74 

Gunnar Sannergren 73 

Kattarina Udén 50 

 

Övriga (n=4): 

Lena Gavelin 

Henrik Höglund  

Linnea Källgren 

Louise Staffas  

 

TOTALT 28 DELTAGARE 

 

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

eller som vederbörande själv uppgivit.  

 

 

 


