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Visingsö 2012 
118 118 - 

från BB till Toronto via Visingsö med ledamot Larshans 
 
Årets första dagar 2012 inleddes med en resa till Västafrika, dels på egen hand, dels med vår 
ordförande Eddie samt Michel som bl a arbetar åt Rosa Bussarna. Den resan har jag berättat 
om på annan plats här på www.club100.se, varför jag ej ska orda mer om den. 

                                                                                                               Ut. vid flodövergång i Sierra Leone 2012 
 
118 118 är telefonnumret till nummerupplysningen, men det kan även vara något annat, vilket 
jag återkommer till. Allt för många äventyrsresor hinns inte med, med tanke på rådande 
familjesituation. En Nordkorearesa* var  sedan många år tillbaka inplanerad i april 2012, men 
som jag nio månader innan la ner planerna för. 8 maj kom nämligen mitt tredje barn till 
världen på Huddinge sjukhus. När mitt andra barn Tore (inte lika berest som andra Club100-
barn eller sin storebror med två världsdelar och ett Club100-möte i StockholmJ) föddes var 
det en Club100:it (läkare Bengt Hildebrand) som var den första bland vänner att välkomna 
honom. Redan efter några timmar kom nämligen Hildebrand och hälsade på på BB. I år när 
Joel förlöstes visade det sig vara ett lättslaget rekord. Club100 har som ni vet några läkare 
bland medlemmarna. Endast minuter efter förlösning när jag är på väg från operation 
(planerat kejsarsnitt) till uppvaket iklädd ”rymddräkt” och min Joel i rullsängen möter jag 
barnläkaren/Club100-medlemmen Thomas Casswall. Club100-världen är bra litenJ. Som t 
ex 2010 när vi var några Club100-medlemmar som träffades på en restaurang i Stockholm 
och den då blivande medlemmen Pontus Erlandsson sätter sig vid bordet bredvid. 

  
                                                             Ut. iklädd ”rymddräkt” med Joel minuten innan ”Club100-träff” 



 2 

Våren och sommaren 2012 innehöll inga större utflykter, inte helt lätt som nybliven 
trebarnsfar. Fler Club100-bebisar har kommit under året så www.club100.se kommer 
innehålla information i framtiden om tips att resa med små såväl som stora barn. Ett flertal 
medlemmar har rest med sina barn. Gert och Megans barn har t ex besökt över 50 länder! 
 
Tanken var att även denna sommar besöka Kannibalmuseét i Skåne och även klubbens förste 
sekreterare Adalberth. Det blev inte fallet, utan skutan styrdes mot mål som Liseberg, High 
Chaparall och diverse bad samt även blåbärs- och svampmarker varvat med åtskilliga blöj-
byten. Ett pubbesök med medlemmarna Hildebrand och Bosse Lindström hanns dock med. 
 
I mitt arbete som kurator på en skola som socialtjänsten driver ingår en avslutningsresa med 
eleverna varje vår. Även detta år begav vi oss till Gotland. När eleverna var inom lås och bom 
på fängelset i Visby** passade jag på att gå bort till Ringmuren och hälsa på medlemmen och 
flygaren Lars Gibson som hade ett annat besök från fastlandet men det hanns med att få höra 
om hans vistelse i Libyen för några decennier sedan. Att fler av Gibsons berättelser kommer 
på pränt är något ut. önskar. Förutom Libyen finns många intressanta Gibson-berättelser från 
Biafra m fl platser. Dags att återuppliva Club100:s på is lagda bokprojekt? Vad kan ut. bidra 
med? Naturupplevelser från Färöarna, Azerbajdzjan, Peru m m eller kanske något av det mer 
dramatiska/äventyrliga från Republika Srpska, Irak, Kongo, Eritera m m. 

                                                                Gotlänningen Gibson samspråkar med Gunnar (Gränna 2012) 
 
Som resenär har man svårt att sitta still så förutom att flacka runt halva Sverige under 
sommarens sex veckors semester där E4:an ner mot Småland och 70:an upp mot Dalarna 
användes flitigt blev det en kortare resa till Frankfurt med Ryanair med två gamla kompisar 
som jag rest med ett flertal gånger sedan 80-talet. Frankfurt stad blir det nog inte att man 
besöker fler gånger, men eftersom den är en liten knutpunkt för lågprisbolaget Ryanair är det 
bra att veta lite mer inför kommande resor ut i världen. Det gäller att alltid ligga i framkant. 
 
När man inte reser fysiskt kan man alltid resa i drömmarnas värld. När medlem Michael 
Cederborg i september höll föredrag på Läs-och-Res om Centralamerika så gick 
djungeltrumman bland medlemmarna i Stockholm. Hildebrand, Britt-Marie Boudrie,  Björn 
Sohrne och ut. anslöt för att lyssna på hans föreläsning. 

  
                                                            Cederborg föreläser om djur och kulturen i Centralamerika 
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Några dagar efter Cederborgs föreläsning på Läs-och-Res begav sig den stora Club100-
familjen ut i världen. Ett gäng styrde kosan mot Centralasien och Sohrne åkte till Belgien vet 
jag. Ett annat stort gäng begav sig mot Gränna och Visingsö, mötesplatsen för årsmötet 2012. 
För årsmötesdeltagarna som kom till Gränna norrifrån fanns möjligheten att ta rosa buss ner, 
vilket vår ordförande Eddie ordnat med. 

  
Historisk avgångsskylt i Cityterminalen. Inget svårt valJ      Megan och Gert, de norrländska deltagarna och vår ordf/chaufför 
 
På plats i Gränna anslöt personer från halva Sverige och övriga Europa (Spanien) för att 
deltaga i det som Vinga visade vägen för och som Rättvik spikade fast, nämligen att 
årsmöteshelgen blivit ett tredagsmöte (för de som har möjlighet att avvara den tiden). Efter att 
middagen inmundigats på hamnkrogen i Gränna fortsatte resesnacket i stugor, hotell, den rosa 
bussen och även i husbilen där deltagarna campade under årsmöteshelgen. 
 

   
Middag på hamnkrogen, fredag kväll.                         Christer, Gert och Megan frukosterar i Gränna hamn. 
 
Lördag morgon var ingen sovmorgon, men efter att ha sovit utan barn som kan vakna titt som 
tätt vissa nätter vaknade man utvilad efter sin första natt i en av rosa bussarna, trots lite 
snarkningar och prat i sömnen. Nu har man inte bara åkt Rosa bussarna utan även sovit på 
enJ. 9.30 gick färjan ut till Visingsö för att med häst och vagn åka runt på ön och få höra 
dess historia om bl a Karl XII:s ryska krigsfångar som befann sig på ön när det begav sig. 

   
Remmalag. Några ser lite nervösa ut…                     medan andra ser glada och förväntansfulla ut.             Magnus och Eddie i kyrkan 
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Efter remmalag i strålande solsken på förmiddagen var det så dags för middag och årsmöte. 
De flesta hade valt fiskalternativet. Vättern är känt för goda fiskar, så kom fisken därifrån? 
Maten smakade utsökt och troligtvis även för de tre nervösa förväntansfulla blivande 
medlemmarna. Skulle de klara av de gamla medlemmarnas hårda grillningar? Kunde de 
verkligen bevisa att de är så beresta att de gjort sig förtjänta av att välkomnas in i denna 
klubb? Mötesordförande Gunnar öppnade mötet med en historisk tillbakablick om hur det en 
gång i tiden började och hur det sedan växt till en stor förening som snart kommit halvvägs till 
det magiska taket: max 100 medlemmar. 
 

      
Gunnar leder presentationen/ utfrågningen av Jan, Galina och Christer    Årsmötesdeltagarna väntar med spänning på om ”de 3” ska klara det 
 
Vid presentationen av de blivande medlemmarna berättade Jan om sina arbeten utomlands i  
bl a afrikanska diamantgruvor. Galina höll en känsloladdad och fin presentation som även var 
en hyllning till sin framlidna make, Club100-medlemmen Mikael Passare. Christer berättade 
om nära-döden-upplevelser med elefanter i Afrika m m. 
 
Utan att avslöja för mycket av de svåra och kluriga frågor som rörde sig från länders areal till 
gamla ledare och frågor av mer konstnärlig art vill jag bara nämna att de tre nya 
medlemmarna med bravur klarade av presentationen och utfrågningen. Därmed har klubbens 
medlem nr 45, 46 och 47 skrivits in i Club100-familjen. 
 
Allt för mycket detaljer från utfrågningen skulle bara göra det lättare för de blivande 
medlemmar som läser detta. De får redan nu börja läsa på tills nästa chans ute i världen (se 
nedan) 2013 eller i Sverige 2014. Tänndalen är ett hett tips när budkavlen går vidare. 
 
När invalsprocessen var avslutad gick de andra punkterna på dagordningen med rasande fart. 
Sittande styrelse (Eddie, Arnold, Anders, Reine och Lasse H) omvaldes och sekreterare 
Anders och webmaster Robert fortsätter sitt arbete med klubbens nya hemsida ”snart på en 
dator nära dig”.  
 
Punkten nästa årsmöte blev en historisk rafflande nervkittlare. Efter att många medlemmar 
och aspiranter via mejl tiden innan årsmötet kommit med förslag och synpunkter hade Anders 
sammanställt en nomineringslista på kandidatländerna. Den bestod av gediget förarbete där 
Anders tagit med allt från klubbens medlemmars vita fläckar, möjlighet till att konvertera för 
en del, flygpriser, lämplig tid på året, möjlighet till komboresor etc. Allt med glimten i ögat. 
Den spännande omröstningen i Rättvik 2010 där det stod mellan Iran och Libyen och flera 
röstomgångar krävdes för att kunna skilja dem åt, var rena barnleken mot vad det blev på 
Visingsö 2012. Efter en första röstning där alla närvarande medlemmar (och de fullmakter 
som kommit in) fick rösta på tre kandidatländer gick tre länder till en första final. Till final 
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gick Palau (10 röster), Madagaskar (8) och Malta/Libyen (7). Utslagna var bl a Djibouti (med 
kombo till Somaliland m fl länder), att leta efter Arnolds bok i Östtimor och även den som av 
många tippats som storfavorit. Nämligen Bolivia där aspirant Elin erbjudit sig att organisera 
årsmötet. 
 
Nåväl, i den första finalen fick Palau 10 röster, Madagaskar 8 och Malta/Libyen 3. En del 
ville redan då utse Palau till vinnare. Tji fick de. Palau och Madagaskar fick göra upp i en 
renodlad final. Där fick Palau 10 röster och Madagaskar 9 till en början, tills Gunnar kom på 
att han hade en fullmakt att rösta på just Madagaskar. Ställningen blev därmed 10-10. Den 
nyfikne som inte var med på årsmötet kanske undrar hur många röstberättigade som var på 
plats. Svar 21 st (med de 5 fullmakterna). Hur kunde det då bli 10-10? Alla närvarande hade 
uppmanats att inte rösta ifall de redan nu visste med sig att de ej skulle åka på årsmötet 2013, 
utan lämna det åt de ”aktiva resenärerna”. En medlem hade hörsammat detta och därför blev 
det dött lopp. Spänningen var olidlig! 
 
10-10 och hur skulle stämman gå vidare? Skulle röstlängden tas fram där varje medlem har 
antal röster efter antalet besökta länder? Stämman beslutade att inte göra så, inte heller att 
bordlägga frågan för att avgöras vid senare tillfälle på annat sätt. Stämman ville ha ett 
avgörande. Sekreterare Anders föreslog slantsingling. Anders singlade och Eddie läste upp det 
spännande svaret: Palau 2013 blev stämmans beslut! 
 
Det historiska myntet finns i tryggt förvar hos vår sekreterare. Snart inom glas till försäljning 
till högstbjudande. 100sek? 100USD? Om Palau vunnit även med gällande röstlängd, det vet 
ingen, men det kan vi prata om på Palau 2013…… 

   
Anders leder omröstningen via sin laptop och storbild              De nominerande kandidaterna          Anders drar de tre första finalisterna  
 
 För den intresserade följer de första röstsiffrorna nedan. Om finalerna har ni fått berättat ovan 

Palau                      10 röster Till final 
Madagaskar   8 röster Till final 
Malta/Libyen  7 röster Till final 
Guyana   6 röster 
Bolivia   6 röster 
Djibouti   5 röster 
C.A.R   4 röster 
Afghanistan   3 röster 
Östtimor   2 röster 
Saudiarabien   0 röster  

(Icke	godkända	röster	(länderna	hade	inte	nominerats)	lades	en	vardera	på	Seychellerna	och	Norge. 
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När den rafflande röstningen var avslutad återstod ”övriga frågor” där John Fritz tog upp sitt 
tidigare förslag om att klubben ska ta fram klisterdekaler, tygmärke och även pins (som 
förslaget utökades med). Fritz ska fortsätta med framtagandet och återkommer vid senare 
tillfälle med mer information. 
 
Vice ordförande Arnold tackade Eddie för en väl genomförd årsmöteshelg – so far – och 
överlämnade en antik glasflaska. Sekreterare Anders och webmaster Robert delade ut 
Gunnars  Mattssons bok vilket ledde till att Gunnar fick signera böcker så pennan glödde. 
Flygaren Lars Gibson fick en bok överlämnad från flygvapenmuséet i Saudiarabien, från 
klubbresan 2009. 

  
Vice ordförande lämnar över gåva till Eddie                                        Lars Gibson beskådar gåvan från Saudi. Gunnar signerar böcker. 
 

 
Från  v: : John K, Eddie, Reine, Gunnar M, Arnold, Louise, Robert, Anders, Lasse, Jan, Mikael, Megan Galina, Gert E, Magnus, Lars, 
Gunnar B, Gert P, John F, Vaino, Christer, Bo och Sami  (Saknas på bild: Anna-Lisa och fotograf  Maria). 
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När årsmötet var avslutat blev det hopp och lek för deltagarna. Några begav sig hemåt. Ett par 
andra spelade golf. En del passade på att se sig om på Visingsö och i polkagrisstaden Gränna. 
Ut. hakade på skåningarna Arnold, Magnus och John till hästhandlare Lars Roempke som 
trots skägg inte har några likheter med den för några år sedan TV-aktuella Hästmannen Stig- 
Anders från Råskog ett tiotal mil från Visingsö. Att hästbönder och hästhandlare inte är 
samma vet t o m 08-orJ. Hästhandlare Roempke var en härlig man som gav ut. många goda 
skratt när han körde runt oss på hela Visingsö i snigelfart och berättade allt man behöver veta 
och lite till med en sällan skådad berättartalang. Roempkes berättelser från mestadels 
Östeuropa dit han rest många gånger i hästaffärer innehöll många äventyr som gav oss goda 
skratt i takt med kaffedrickandet och övrig måltidsdryck. Som alltid visar det sig att världen är 
bra liten. Roempkes svärson härstämmar nämligen från ett litet ställe i Härjedalen – 
Lövnäsvallen – där ut varit ett flertal gånger för hjortronplockning, skoteråkning och fiske. 
Hur vi nu hittade denna gemensamma beröringspunkt. 
 

    
Kannibalen Arnold och Lars Roempke               Ut. & hästbonden Stig-Anders i Råskog      Hästbonden på väg med hö till sina hästar, 2010 

                                  
                                                                            Ut. plockar hjortron i Lövnäsvallen, 2005 
 
Sen eftermiddag efter att ha besökt varenda millimeter av Visingsö och ett par timmar på 
Roempkes gård, var det dags för skåningarna och ut. att bege sig till fastlandet igen för att 
ansluta till övriga Club100-medlemmar och kvällens middag där sjökapten Kennedy bytte 
färdmedel från Visingsöfärjan till något annat (miljövänligt) för att ta sig den sista biten in på 
restaurangen. Kvällen bestod av god mat och dryck i trevligt sällskap sponsrat av de nya 
medlemmarna under överseende av vår kassör Lasse. Arnold överlämnade under middagen 
Önneköps flagga till Eddie för att årsmöteshelgen varit lyckad to the end. Numera har Eddie 
en flagga som vajar från Ewert Ljusbergs Jämtland i mellersta Sverige ner till Skåne och 
säkerligen på ett flertal platser över världen som t ex Östtimor. 
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Sjökapten John Kennedy på Visingsöfärjan    Lördagskvällens middag                              Vice ordf Arnold och ordf Eddie in i dimman…. 
 
 
Söndagen bestod inte i så mycket mer än att årsmötesdeltagarna fortsatte åt skilda håll i 
Sverige och världen. Sekreterare Anders åkte t ex några dagar efter årsmötet ner till 
Centralasien för att ansluta till Club100-resan där. Club100 består inte bara av beresta 
människor som ”samlar” på länder utan även samlare av annat slag; frimärken, läkerolaskar, 
sedlar, mynt, autografer på politiska ledare etc. Ut. har ”samlat” på sitt favoritlags besökta 
ishockeyhallar. Under årsmöteshelgen spelade favoritlaget i Haparanda, vars hockeyarena 
favoritlaget aldrig tidigare besökt. Ut. ångrar dock inte att ut. åkte rosa buss 70 mil t o r 
söderut än 220 mil norrut t o r för en hockeymatch. Club100-årsmöte är det bara vartannat år i 
Sverige och favoritlaget ska (tyvärr) besöka Haparanda fler gånger……… 
 

                                      
                                             När lugnet åter lagt sig över Gränna på söndagen, återstod bara hemfärden. 
 
I mitten av oktober passade ut. på att haka på den mest aktiva (?) Club100-medlemmen för 
tillfället, nämligen Bengt Hildebrand, till Kanada. För ingen i klubben kan väl ha rest så 
mycket som Hildebrand det senaste året, eller? Hildebrand påbörjade en längre resa till 
Kanada inkluderat isbjörnssafari etc. Ut. fick nöja sig med en långweekend i Toronto med 
utflykt till Niagarafallen. Ett tänkt inslag under Torontoweekenden var Toronto Maple Leafs 
NHL-premiär. Visserligen var alla biljetter slutsålda men vi hade tänkt lösa det på något sätt, 
för allt är möjligt med den rätta viljan. Den rätta viljan kan dock inte styra över den NHL-
konflikt som blossat upp under hösten. Någon allsvensk hockeypremiär blev det inte för ut. i 
Haparanda och inte heller någon NHL-premiär i Toronto. Men jag fick i alla fall se arenan: 
Air Canada Centre samt en AHL-match och det är inte fy skam det. 
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Ut. och Hildebrand på amerikanska sidan av Niagarafallet                   AHL-matchen Toronto Marlies vs Lake Erie Monsters 
 

        
Den ”obligatoriska fighten” i slutet av matchen      Nordamerikansk hockey är trevligt….         ………likaså deras sportbarer…………….. 
 
Åter hemma i Svedala och inga flera utlandsresor inplanerade förutom i drömmarnas värld 
styr planeringen mot annalkande jul samt även att ut. och Hildebrand planerar ett nytt 
Club100-möte i centrala Stockholm i början av 2013, nummer fyra i ordningen. Club100 
växer och numera är vi ett 20-30-tal personer när vi träffas. Stockholmsmötena som ut. drog i 
gång 2009 och som numera Hildebrand är medorganisatör av tar sin lilla tid att styra upp, men 
det är värt mödan. Så håll utkik efter en inbjudan via mejlen när vi fått alla pusselbitar på plats 
och hör gärna av er om det är något rörande den biten. 
 
Att resa i drömmarnas värld – d v s att se tillbaka på tidigare resor och planera nya kan ut. 
göra ute i sin carport/förråd. Om ni inte besökt Arnolds kannibalmuseeum i Önneköp är det 
dags att göra så. Ut. har inget kannibalmuseeum men väl en liten samling (som ej får vara 
inne i huset för frugan…..förutom de träsnidade möblerna från Sierra Leone) som 
förhoppningsvis kommer att utökas med tiden. Ut. har bl a ett exotiskt skinn från 
Kannibalmuseumet som väntar på vidare transport till medlem på nordligare breddgrader. 

              
Medlemmarna Magnus, ut. och Bengt H i kannibalmuseét 2011                          Ut:s lilla samling i carportens förrådsdel….. 
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Att läsa är ett sätt att resa. Under sommaren plöjde ut. igenom upptäcktsresande 100-åringen 
Rolf Blombergs (inte bara Kim Il Sung som fyller 100 år i årJ) 20 utgivna böcker samt 
noterade hur många böcker med det gemensamma ämnet ”tillfångatagna” som ut har i sin 
bokhylla. Nämligen: 165 dagar (svenskt missionärspar tagna som gisslan i Dagestan), Fånge 
på Guantánamo (om Mehdie Ghezali), Även tystnaden har ett slut (Ingrid Betancourts 6 år 
hos Farc-gerillan), I mina ovänners åsyn (ett amerikanskt missionärspar kidnappade på 
Filippinerna), Ett mord i Kongo (om två dödsdömda norrmän), 426 dagar i Iran (om 2 svenska 
byggnadsarbetare kvarhållna i Iran) och Gisslan (om fem år som kidnappad i Libanon). 
Samtliga böcker att rekommendera för den reseintresserade och äventyrslystne. Blombergs 
förstnämnda om äventyr på mestadels 40-talet och de sistnämnda om äventyr av det mindre 
trevliga slaget på 90- och 00-talet. 
 

   
Blombergs samtliga utgivna böcker                                Böcker med ett annorlunda ”äventyrstema” 
 
De s k Etiopiensvenskarna Martin Schibbye och Johan Persson lär komma ut med en bok så 
småningom, vilket ut. väntar med spänning på. Ut. satt i fängsligt förvar i ett dygn 2011 i 
Eritrea och tyckte det var ansträngande, men vad är det mot 14 månader och vad är det mot 
hur länge Dawit Isaak setat fängslad. Som kuriosa kan nämnas att ut. reste tillsammans med 
Schibbye 10 dagar i Algeriet 2001 men vägarna skildes åt när ut. fortsatte in i Västsahara för 
ett besök hos Polisariogerillan som för en David-Goliat-kamp för sin rätt till existens. Lika 
som de frihetskämpar ut. träffade i Aleppo 2002. Hur ser deras kamp ut idag 2012? Förra 
veckan kom även rapporter om stridigheter i flyktinglägret Yarmouk i Damaskus där ut. 
bodde två veckor under försöken att 2002 ta sig in i Irak. 
 
 
                                   

                                             
                                                                        Ut. och Martin Schibbye på en badstrand utanför Alger, 2001    
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Västsahara 2001 

    
Ut.hos Polisariogerillan i Västsahara, 2001                                                                            Ut & Polisarios ungdomsförbunds ledning 2001 
 
Syrien 2002 

                               
F.d PFLP-krigaren  (Libanon) Khaled Alliby, i Yarmouk                                 Ut. & syriska Hamasledaren Jamal Abu Amer, i Yarmouk            

                     
PFLP-kvarteret i Aleppo, 2002                                                                           Ut. har gett Aleppos PFLP-ledares barn present  
 
På Visingsö fick årsmötesdeltagarna höra om de ryska krigsfångar som vistats på ön. Min son 
Joels livsresa började jag berätta om i denna ”reseskildring”. För att göra en återkoppling på 
Visingsö så gjorde min son en anhalt på sin livsresa i Leksands kyrka för ett tag sedan när han 
döptes. En kyrka som ryska krigsfångar till viss del varit med om att bygga. Det finns många 
likartade historier om vad som krävs för att vara ”äkta” av något. Äkta rospigg, leksing o s v. 
Som äkta leksing sägs det lite skämtsamt (?) att man ska ha minst sex generationer på 
Leksands kyrkogård. Det kravet uppfyller ut. Det är dock bara mitt senaste tillskott Joel som 
döpts i kyrkan, de andra har fått varsin kyrka i Småland respektive Östergötland.  
 

   
Joels dop i Leksands kyrka, där Rättviksdräkter är ovanligt.  Leksands kyrka, delvis byggd av ryska krigsfångar 
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Men å andra sidan är ut. inte enbart en inskränkt mas. Ut. som hittade kärleken i Irak, 
förlovade sig i Libyen (men inskriptionen Inshá Allah i ringarna) och giftermål i Nepal. 

      
Ut. träffade kärleken i Irak 02    …….och sedan förlovning i Libyen 2004   ………..med lite slalom i öknen……. 
 

         ..för att slå till med bröllop i Nepal 2005….    …samtidigt som maoisterna härjade…            och tsunamin kom i vägen på vår bröllopsresa 
 
När texten börjar sväva ut mer och mer ska ut. passa på att avsluta och stänga av datorn, eller 
kanske söka vidare om de billiga kryssningar John Fritz tipsade om på årsmötet. Innan jag 
avslutar helt ska jag återkomma till 118 118, numret till nummerupplysningen. 2010 när det 
var årsmöte i Sverige (Rättvik) höll vi bara ett litet Club100-möte i Stockholm. Ett möte ut. 
skämtsamt kallade 444-mötet, för när ut. räknade ihop antalet länder vi fyra besökt som 
samlades blev det nämligen 444. Lite roligt. Lika roligt blev konstaterandet att när ut. och 
Hildebrand besökte Kanada tillsammans så blev det bådas 118:e besökta land. Häftigt! Nu har 
Hildebrand besökt ytterligare några stycken självständiga stater i Söderhavet och frågan blir 
hur många ”besökta länder” som träffas på nästa Club100-möte. Över 2000? 3000? 4000? 
Frågan besvaras när vi ses nästa gång….. 
 
Å vad är en bal på slottet – missad NHL-premiär + allsvensk hockeypremiär när man kan gå 
och se två lag från Dalarna spela i Globen när de bestämt sig för att flytta en match från 
Dalarna och lägga den i Stockholm……………www.daladerby.se 

                                                                                             Ut. o Eric. Två besökare i Globen 5/1? 
En trevlig höst och trevligt avslut på detta (res-) år önskar ut. alla i Club100! 
 
 
Reine Larshans 
*Ut. lyckades dock med att få med Björn Sohrne på en VIP-resa till Nordkorea 918 Euro billigare (!) än Koreakonsults resa. 
**I Visby finns numera ett vandrarhem i det gamla fängelset. 
Första bilden tagen av Michel, resterande av ut. 
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