
 

 
 

Julhälsning 2018 med lite information! 

  
Hej alla medlemmar i Club Knaus of Sweden, nu har ytterligare ett år gått. Det har delvis varit 

ett händelserikt club Knaus år, tittar man på hemsidan, så har vi fått med oss flera 

återförsäljare på rabattsidan, jätteroligt tycker vi. 
Vi hade ett mycket trevligt och gemytligt årsmöte på Keldby camping i Danmark, tack igen 

till alla inblandade, såväl arrangörer som deltagare. 
 

2019 kommer årsträffen/årsmötet att vara på Öland, närmare bestämt i Borgholm på 

Kapelluddens camping. Mer information om kostnad, hur man bokar med mera kommer efter 

nyår!  
Men innan Årsträffen har vi ett studiebesök inlagt. Fredag den 12:e april till söndag den 14:e 

april, inbjuds ni att få komma till Truma/Aldes service center och huvudkontor utanför 

Kristianstad, vi kommer även att besöka Husvagnsreserven. Samma här, information om 

anmälan och bokning av campingplats kommer efter nyår. 
  

2018 års Elmia var i år mer som vanligt, det vill säga solen lyste hela tiden, ibland dock med 

sin frånvaro och det kom några regnskurar. Vi hade tur, på fredagskvällen när vi åt den 

traditionella räkmackan och tillhörande öl/läsk som Bergholms bjuder på var det fint väder 

och att vi var många vid långbordet kan ni se bildbevis på, på vår hemsida www.clubknaus.se 
  

I skrivande stund vet vi fortfarande inte om vårt idoga arbete på att få fram fler, än våra 20 

platser till Elmia campen kommer att ge resultat, tyvärr är inte förhoppningar allt för stora. 

  
Styrelsen har tagit beslut på att från och med 2019 års Elmia, erbjuds bara de som aktivt gjort 

något för klubben en plats, övriga platser kommer att lottas ut ibland de som anmält sitt 

intresse till Per Persson på antingen mail: per.p@tele2.se eller via telefon: 08-57032451, 

073-2576346, gäller även de som anmälde sitt intresse under Elmia 2018. Anmälan måste 

vara gjord innan 10 januari 2019. Den 11 januari lottar vi och snarast därefter får alla besked. 
Det kommer att kosta 1.500:- att få en plats på Knaus campen, och skall betalas i samband 

med meddelande om att ni fått plats. Även en återbudslista kommer att upprättas. 
Ett självklart krav för att ha sin plats är att man förnyat sitt medlemskap senast den 31 

december 2018, 250:- till plusgiro 5 90 80 – 2, vilket jag för övrigt hoppas att alla medlemmar 

gör. Skulle någon av er utav någon anledning inte vilja vara medlem längre är jag tacksam för 

ett litet mail meddelande om det, så slipper vi tjata på er, info@clubknaus.se. 

Använd er gärna av hemsidan eller facebook för att berätta om era resor eller när ni vill träffas 

någonstans exempelvis en helg! 

  

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
Önskar 

Styrelsen för Club Knaus of Sweden 
genom ordförande Thomas Johansson 

070-671 84 12 
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