
Tänndalen 2014 
 
Tänndalen var platsen för Club100 årsmötet, då jag blev invald som 
medlem. Faktiskt en lite svettig tillställning med utfrågning där 
avgrundsdjup i kunskaper blottades. 
 
Möteshelgen började i alla fall med en trevlig utflykt till Rörås och en 
gruva. På utflykten åkte jag med Rosa bussarna för första gången, hög 
mysfaktor i en buss, som rattades av van chaufför på inte alltför raka 
och breda vägar. 
 
På eftermiddagen var det dags för förhör och inval av godkända 
personer. Förhöret leddes av Gunnar Mattson, som genast slog till med 
en fråga där jag inte hade något vettigt svar. Av gammal vana svarade 
jag då med en lång utläggning om något annat vilket han genast 
avslöjade med frågan: är du politiker? Det är jag inte men jag borde 
kanske ägnat mig åt det, hade väl pratat så mycket skit att jag blivit 
journalisternas favorit. 
 
Sedan följde den ena svåra frågan efter den andra, helt relevanta frågor 
om olika länder, som jag besökt. Jag hade verkligen behövt förbereda 
mig med att plugga natur- och kulturgeografi. Efter cirka en halvtimmes 
förhör fick jag lämna lokalen och gå ut på en trevlig veranda där det 
serverades vin och andra godsaker. Det var inte bara jag som tyckte det 
var lite pinsamt att blotta all okunskap. Men vartefter vi intog vin och 
annat blev stämningen allt högre på verandan och känslan av skam var 
helt borta, jojo alkohol är definitivt ångestdämpande.  
 
Till slut blev vi inkallade till möteslokalen igen för att få veta om vi 
godkändes som medlemmar och det gjorde vi. 
 
Det var inte bara ett svettigt förhör på mötet utan också andra viktiga 
saker som avhandlades. Mest spännande var det att bestämma plats 
för årsmötet 2015. Mauretanien vann. 
 
Därefter fortsatte årsmöteshelgen med en trevlig middag på 
kvällen. Dagen därpå startade en två dagar lång bilresa hem till 
Göteborg via Höga kusten. 
	
Ing-Marie	Fhyr	(augusti	2016)	
	



	
	



	
	



	
	



	



	
	



	



	
	



	


