
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

165 Sammankallande  
 valberedare            Reine Algehov 031 - 54 16 26, 0705 - 23 21 19 
 
238  Valberedare  Sture Hellblom 0224 - 168 71 
        
273 Valberedare Pia Andersson 08-35 03 37 
 
   
  
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

 

 December 2004 
LÄNKAR 

 
 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     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 
           - materielförvaltare 
 
235 Ledamot Sune Wahlinder 08 - 754 27 24, 0706 - 84 90 96 
   - camping /träffansvarig   sune.wahlinder@swipnet.se 

 STYRELSEN för CLUB KNAUS of SWEDEN 
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REVISORER 

 

www.norskcaravanclub.no 
http://anttjoha.home.online.no 
www.campingforum.no 
www.husvagnsforum.com



 
 
 
Nu e han på ”g” igen…  
…ja han ja med det vita skägget och sitt ”ho, ho, ho” – han 
till höger här intill ni vet. Inte länge sen man satte undan 
campinggrillen, så plötsligt är det dags att plocka fram 
julgransfoten. Bara för att grillen får vila ett tag innebär det 
inte att vagnar och bilar ska in i ide. Det är härligt och mysigt 
att sitta och kura i en varm och go vagn och höra hur vinden 
tar i och vita flingor faller utanför. Med rätt förberedelser blir 
detta underbara upplevelser. Mer om detta senare.  
 
Det gångna året 2004… 
…inleddes med gemensam träff med vår broderklubb Tabbertklubben 
under valborgsmässohelgen på bygdegården i Ullared även i år. 
Lika trevligt och glatt som förra gången med god middag och dans till 
levande orkester samt digert lotteri som uppskattades bland deltagarna. 
Sedan blev det dags för vår stora årsträff Kristi himmelfärdshelgen,  
som vanligt, och denna gång förlagd vid Kil på Frykenbadens Camping. 
Go stämning som alltid med brännbollsspel, besök på Rottneros, 
en underbart läcker buffé på årsmiddagen och ett som alltid fantastiskt 
lotteri med kanonvinster. 
Efter en något blöt (i början i alla fall) sommar så började solen skina 
framåt sensommaren och höstkanten och då blev det åter träff i  
Knausbyn på Elmia då portarna i början av september slogs upp för  
nya husvagnar/husbilar. Vår importör Olle Bergholm bjöd i vanlig 
ordning på god förplägnad under träffen samt utgör en stor sponsor 
till klubbens övriga sammankomster. 
Vidare arrangerades en nöjes- & shoppingresa till Talinn utan ekipage 
under oktober. 
 
Årsträffen 2005 … 
…kommer att utspela sig i Kristianopel i Blekinge (även kallat Sveriges 
trädgård) nästa Kristi himmelfärdshelg vilket torde bli den 5 – 8 maj. 
Värdpar för detta blir Eskil Ragnarsson (CK 72) & Karsten Bleckberg 
(CK 243). 
 

 
 
Vintercamping… 
…skulle vi nämna lite om. Kan tipsa och rekommendera lite olika sajter 
på Internet som förutom är intressant läsning även beskriver resor och 
upplevelser både söderut och norrut. Speciellt det sistnämnda i norska 
fjällen med temperaturer en bra bit under –30 grader i Knaushusvagnar. 
Här finns mycket tips att ta del av vilket förhoppningsvis även vår egen 
hemsida så småningom berikas med. (Se adresser på nästa sida.!) 
Som vi påtalat tidigare – skriv ner era reseminnen och bifoga gärna en  
bild eller flera. Det är alltid lika roligt att ta del av andras upptäcktsfärder. 
Tveka inte, nu när vi är inne i den  mörka årstiden så fatta papper och 
penna (eller slå er ner vid PCn), gör i ordning lite glögg och pepparkakor 
eller kaffe och bulle, och plita ner tankar och minnen från härliga resor. 
Det behöver ju inte nödvändigtvis vara från i år utan kanske från förr när  
t ex ungarna var små eller vad som helst. 
 
Kent informerar…  
… den här gången att husbilarna av 2005 års modell blir utrustade med 
den nya Truma-pannan 6002 med integrerad elpatron.  
Den nya Eurostaren som visades på Elmia, mod 550 TU, kommer nu att 
förses med Aldepanna.  
Vidare har det i höst tillkommit ett flertal husbilshandlare. 
Totalt kommer koncernen att nå upp till ca 1 000 enheter betr leveranser/ 
beställningar av 05-modellerna under vintern, vilket är rekord. 
 
I detta nummer bifogas inbetalningskort för medlemsavgiften för 2005. 
Denna måste vara betald senast 2005-01-31. Gör det helst i god tid så 
slipper vi skicka påminnelser och en massa extraarbete. Tack på förhand. 
 
Slutligen önskar styrelsen samt Olle Bergholm med sin personal (Ann, 
Lars, Magnus och Stig) alla medlemmar en riktigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLUB KNAUS of SWEDEN 

www.clubknaus.se 
 

CLUB KNAUS of SWEDEN 

www.clubknaus.se 

       STYRELSEN 

Hans Berlin - redaktör 

        GOD JUL 
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