
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

165 Sammankallande  
 valberedare            Reine Algehov 031 - 54 16 26, 0705 - 23 21 19 
 
239  Valberedare  Sven-Arne Fransson 0226 - 501 79 
        
238 Valberedare Sture Hellblom 0224 - 168 71 
 
   
162 Revisor Ann-Britt Karlsson 08 - 59 14 70 74 
 
117 Revisor Sven-Erik Persson 0223 - 212 08, 070 - 609 66 15 
     0703 - 62 70 37 
    svenerikpersson@swipnet.se
  
 
  AKTIVITETSGRUPP                                 (tillsättes vid behov) 

 

  Februari 2004  

http://come.to/clubknaus 

 
 1 Ordförande Kent Abrahamsson 08 - 751 63 80 (även fax) 
     0704 - 20 04 26 
 1 Sekreterare  Maj Abrahamsson ” 
  
183 Vice ordförande Hans Berlin 042 - 22 71 15, 0701 - 71 57 55 
   - redaktör   hans.berlin@helsingborg.se 
 
 96 Kassör Per Persson 08 - 57 03 24 51, 0705 - 64 32 45 
     per.p@swipnet.se 
 
319     tf IT-ansvarig Lars Forsman 08 – 51 43 02 77, 0705-60 00 04 
     lasse.forsman@telia.com 
 
 72 Ledamot Eskil Ragnarsson 0431 - 43 15 10, 0706 - 76 04 32 
           - materialförvaltare 
 
235 Ledamot Sune Wahlinder 08 - 754 27 24, 0706 - 84 90 96 
   - camping /träffansvarig   sune.wahlinder@mailbox.swipnet.se 

(fr o m dec 2003)STYRELSEN för CLUB KNAUS of SWEDEN 

VALBEREDNING 

REVISORER 



 
 
 
God fortsättning … 
… på det nya året. Först och främst hälsas alla nya medlemmar varmt  
välkomna till klubben med förhoppningen att Ni kommer att trivas i  
gänget och att vi tillsammans kommer att stifta nya bekantskaper och  
utbyta erfarenheter, restips samt allt annat mellan himmel och jord som  
berikar ett härligt campingliv.  
Vi håller som brukligt vårt årsmöte under Kristi Himmelfärdshelgen och  
förutom olika träffar med andra klubbar utgör framåt höstkanten Elmia- 
träffen ett stående inslag på årsprogrammet. Mer om allt detta kommer  
till Er under året via det här Knaus-bladet som alla medlemmar tillsänds  
ca fem gånger om året. 
Medlemsbladet presenteras även på vår hemsida. 
 
Tyckte…  
… inte det var så länge sen sist då julen stod för dörren. Plötsligt är  
julklapparna utdelade, glöggen slut, ”skumpan” till nyår likaså, granen  
utslängd och … - allt som vanligt igen. MEN, nu går det mot ljusare tider,  
vilket märkts väl i den södra delen av landet, och det känns underbart.  
Äntligen en ny campingsäsong går av stapeln. Vissa av er kör hela året  
om och det är härligt. Dock skall kanske ett par sportlov skall avverkas,  
påsken gör sin ankomst i mitten av april och då vore det väl tusan om  
inte vi ska börja ana våren och vad vore väl bättre om inte en … 
 
Gemensam vårträff … 
… till Valborg tillsammans med vår systerförening, Tabbertklubben. Det  
förhåller sig så här att vår importör Olle Bergholm Försäljnings AB  
även i år sponsrar en gemensam träff för klubbarna. Då förra årets  
träff fick en så stor uppskattning av alla, har det hänt sig att det blir  
dacapo på denna sammankomst i år också. God mat, levande musik,  
studiebesök och möjlighet till shopping borgar för ännu en lyckad  
tillställning. Platsen blir även denna gång på bygdegården i Ullared  
den 30 april – 2 maj. 
Mer om anmälan och information kring detta kommer både att skickas  
ut till Er separat lite längre fram samt presenteras på vår hemsida. 
 

 
 
 
Årsträffen … 
…kommer att äga rum den 19-23 maj och tilldra sig i det vackra Värmland, 
närmare bestämt på Frykenbadets Camping beläget ca 2 mil väster om 
Karlstad. Arrangör för årsträffen är Gösta Myrén (CK 69) som hållit i 
spakarna förr så vi vet att vi har fina dagar vid Vänerns strand att se  
fram emot. 
 
Medlemskorten … 
… för 2004 bifogas detta utskick. Medlemsförteckning kommer i nästa 
nummer.  
 
Hemsidorna … 

- http://come.to/clubknaus surfar Ni in på för att kolla det senaste. 
Under året kommer en ”sälj-köp-byt”-sida att läggas upp där 
(avser dock endast produkter inom campingområdet). 
Vidare kommer ett diskussionsforum att presenteras där tankar, 
frågor och idéer kan ställas och förhoppningsvis bli besvarade. 
 

- http://www.bergholm.com/ vår svenske importörs hemsida  
med det senaste om modeller mm 

 
Två nya … 
… återförsäljare, Gotlands Husvagncenter AB, 0498-21 71 00, Visby 
samt Närkes Husvagnsaffär AB, Örebro, 019-12 97 90 har tillkommit. 
 
Slutligen … 
… vore det tacksamt om Ni hör av Er för uppdatering av registret betr 
namn, adress, tel (speciellt mobilnummer som idag är färskvara) och 
framför allt e-mail. Informera redaktören eller någon annan i styrelsen  
om detta så kan vi nå Er mycket snabbare och smidigare med info. 
Tills vi språkas nästa gång får Ni alla ha det så bra och kör försiktigt på 
vintervägarna… 
                             
                                                                      STYRELSEN 
 
                                                                  Hans Berlin, redaktör 
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