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Styrelsen för Club Knaus of Sweden 

Rulla lugnt och väl möt på 20-års jubileumsträffen 

 

 

 



Vad har vi retat kung Bore med, eftersom han plågar oss med 
en sån här tuff vinter. 
Det som värmer just nu är tankarna på vår 20-års träff i 
Skövde, om nu Billingen kan sticka upp över all snö. 
Kanske lite tidigt, men nu har vi fått klart med våra lmia 
biljetter. 
Vi ses sköt om er! 
Rulla lugnt! 
CK 373 bo meuller 

Ordförande har ordet 

Styrelsen hade tankar på att vi borde marknadsföra oss bättre 
och ett förslag är att sy fast vårt klubbmärke på fleecejackor i 
marin.  
Jackorna är av märket Matterhorn och består av microfleece 
300gr.  
De finns i storlekarna:  
XS– XXXL samt 130/140 cl och 150/160 cl. pris 160:-, 
vi har även nya trevliga dragskydd med vår logga på till en 
kostnad av 80:- 
Det går att beställa via mig per telefon 0418-435606 eller via 
mail karin@larsson-lindgren.se senast 31/3, betalning sker 
till klubbens plusgiro 590 80-2 snarast efter beställning. 
Leverans sker på årsträffen. 
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Vid pennan: Karin Larsson-Lindgren CK554 

Ni kommer väl ihåg att boka in klubbens 20 årsjubileum 
Kristi himmelsfärdshelgen 13 –16 maj med inkörning 
från ons. den 12 maj. 
 
Vi kommer att vara på Billingens Stugby & Camping.  
Och kostnaden för 2 vuxna inklusive camping och el och 
förtäring på lördagen är 600kr, barn under.12 år gratis.  
 
Anmälan kan nu göras till Jörgen & Annika på 
e-post: aa.jl@telia.com. Eller via telefon 0500-48 45 35 / 
0706-98 45 35. 
Inbetalning görs snarast efter anmälan till klubbens 
postgiro 5 90 80-2. 
Glöm inte ange namn, CK-nummer samt antal vuxna 
och barn över respektive under 12 år. Ange även 
speciell mat (vegetarisk eller allergisk). 
 
Mer information om årsmötet och träffen kommer i nästa 
utskick!   
Detta medlemsblad utgör kallelse till klubbens årsmöte 
2010. Medlemskort bifogas 

 Kents Knausgodis. 

Hej på Er! Kan tala om att Lars och Tysk husvagnspress 

talar nu om, att det går mycket bra för Knaus. Man har 

inlett en stor offensiv från och med CMT-mässan i 

Stuttgart i januari. Det man nu presenterar är en 

specialutgåva av Sport serien, med namnet White Edition 

med annan utvändig design. Mörka fönster, riklig 

utrustning med bl.a. förtält till ett mycket fördelaktigt 

pris, premiär nu i dagarna. 

                      Knaushälsningar Kent 

http://www.billingensstugby.se/
mailto:aa.jl@telia.com?subject=Anmälan%20till%20ClubKnaus%20årsträff%202010

