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Styrelsen för Club Knaus of Sweden 

Kör försiktigt och väl möt på 20-års jubileumsträffen 

 

    

    



Knausare! Giv akt! Manöver!  
Ett år går fort. Snart träffas vi igen, i den gamla militärstaden 
Skövde, här hölls den allra första Knausträffen för 20 år se-
dan. Känns häftigt. Hoppas att ni alla har pysslat om era 
Knaus-fordon på olika sätt, så att de är redo att fara till den 
20:e Knausträffen. Jag vet att våra träffvärdar Annika och 
Jörgen har lagt ner mycket jobb på att vi skall få en trevlig 
träff. Kanske någon eller några som var med vid den första 
träffen kommer att berätta för oss hur det var då, tufft typ. 
Vi ses och hörs till dess 
Tuffa lugnt 
 
CK 373 Bo Meuller 

Ordförande har ordet 

 
Här kommer det tilltänkta programmet till Jubileumsträffen på 
Billingens camping & stugby 
 
Ons.12/5         Från kl. 15.00 är det inkörning 
 
Tors. 13/5       Kl. 11.00 Allmän information och lottförsäljning    
                   samt tipspromenad 
     Kl. 13.00 Korvgrillning, 
 
Fre. 14/5    Egna aktiviteter fram till kl. 18.00,  
     då blir det jubileumsbuffé 
 
Lör.15/5    Kl.13.00 årsmöte, kaffe och tårta 
     Ca. 14.15 lottdragning och på kvällen  
     traditionellt långbord med egen mat. 
 
Sön. 16/5    Kl. 11.00 Avslutning 
 
Allt detta får man betala endast 600kr, det gäller cam-
ping+ buffé för 2 vuxna, ytterliggare vuxna betalar 80:-. 
Barn mellan 12 och 15 år kostar 40:-, yngre barn gratis 
 
Sista anmälningsdag är den 30 april   Vid pennan: Karin Larsson-Lindgren CK554 

Anmälan kan göras till Jörgen & Annika på e-post: 

aa.jl@telia.com. 

Eller via telefon 0500-48 45 35 / 0706-98 45 35. 

Inbetalning görs till klubbens postgiro 5 90 80-2. 

Glöm inte ange namn, CK-nummer samt antal vuxna 

och barn mellan 15 och 12 år  respektive under 12 år. Ange 

även speciell mat (vegetarisk eller allergisk). 

 

Årsmöteshandlingar tillhandahålls vid årsmötet 
 
För att vi skall kunna underhålla medlemsregistret och skicka ut det 

per e-post ber vi er anmäla er e-postadress via hemsidan. Ni som 

inte har någon e-postadress kan anmäla till klubben så får ni med-

lemsregistret via post. Vi tänker på miljön. 

 KNAUSGODIS 
Hej alla Knausare! 
Kan nu berätta att Sport White Edition varit en riktig 
dundersuccé, och det redan efter 3 veckor. Nu i Maj 
kommer det en ny serie för Norden, den heter Sudwind 
+ där + står för samma utrustning som i Royalevagnar-
na, men i Sudwinds kläder och inredning. Den kommer 
som 560 och 690 i 2,5 m. bredd, där den stora får dub-
belsäng, mittgrupp, dusch och ett mycket stort kök. 
Bäddat för ny succé ?? 
  

Knaushälsning från Kent. 
. 

 
Elmia 9 – 12september 2010 
Dags att boka din biljett till vår egen Knaus-by på Elmia där 
vi har 7 platser kvar på plan 1 så först till kvarn gäller. Biljet-
terna kan du beställa av vår kassör CK96 Per Persson tfn. 
08-57 03 24 51 samt betala in 800 kronor till vårt pg 5 90 80-
2. Priset gäller för 2vuxna inkl. eventuella barn. 


