
Årsmöte i Budva, Montenegro 2007 
CLUB 100 
 
Jag började min resa med besök i Sarajevo och Mostar och utökade därmed min rösträtt. 
Fortsatte med buss via Dubrovnik till den vackra Montenegrinska Rivieran. Budva fick äran att inte bara anordna en 
Rolling Stones konsert detta år utan även ett årsmöte i Club 100. 
Vår samlingsplats på lördagen den 15:e September var Hotel Slovenska Plaza. Detta enorma hotellkomplex hade fler 
boende än min hemkommun Ånge men jag lyckades ändå stöta ihop med Bo.  

Över en öl kunde vi prata resminnen i väntan på Apollos transferbuss som medförde Robban, Arnold, John och 
Gunnar med fru. De sistnämnda ordnade budgetboende nära hotellet men Robbans ospecificerade rum visade sig 
ligga en bit bort - nära Albanien. 
Vi åt en god middag på restaurang och det blev några timmars mycket trivsamt resepratande. 

 

 

 



Söndag 12:00 var det dags för årsmöte och nu hade Mikael också dykt upp. 
Som aspirant fick jag som brukligt är, berätta lite om mina resor och eftersom ingen somnade blev jag invald i klubben. 
Efteråt gick vi längs stranden till den gamla muromgärdade stadsdelen och åt gemensam lunch. 
Ånyo diskuterade vi resor och många spännande planer hördes. Samma sak utspelade sig på kvällen då vi åt middag 
tillsammans. 

 

 
 
Budva låg lämpligt till för besök i forna Jugoslavien och Albanien. Måndag morgon åkte flera till Dubrovnik 

men själv styrde jag färden mot huvudstaden Podgorica. Väl där hann jag med några timmars sightseeing 
innan en direktbuss avgick mot Pristina. 
Färden gick genom berg, raviner och över bergspass och broar och chauffören körde förstås som om kriget 
fortfarande pågick. Med en UNMIK-stämpel i passet anlände jag till Kosovo. En positiv överraskning var att 
Kosovo hade egna frimärken som jag flitigt frankerade mina vykort med. 
Nästa dag fortsatte min färd till Skopje varifrån jag flög hem efter ett par dagar. Jag ser redan fram emot 
nästa möte. 
 
/ Gert 


