
 
 
Semestertider… 
… är det kanske för en del, andra har väl så smått börjat komma tillbaks till de 
vanliga rutinerna. Hursomhelst får vi hoppas att vi kan förlänga sommaren ett  
bra tag till. Än återstår lite olika evenemang runt om i landet. Närmast står… 
 
Elmia… 
… för dörren den 11-14 september. Då blir det extra spännande att ta en titt 
på de nya KNAUSvagnarna som har fått en helt ny design. Vi som varit nere  
på fabriken i Jandelsbrunn tyckte att viss inspiration hämtats från Eifelland. 
Mer avslöjar vi inte här utan upplevelsen av nyskapandet får Ni ta del av på  
mässan nästa månad. 
Vi har i skrivande stund fyra platsbiljetter kvar till vår KNAUSby i Jönköping. 
Enligt uppgift skall det i övrigt vara slutsålt. Så först till kvarn gäller för våra platser 
som nu tydligen blivit ”hårdvaluta”. Ring vår sekreterare Maj omgående och lägg  
beslag på de sista tillgängliga ”plåtarna”.  
Priset för fyra övernattningar är 400 kr vilket sätts in på klubbens postgiro 590 80-2.  
 
Årsmötet 2003… 
… gick av stapeln på Kolmårdens Camping, Norrköping under Kristi Himmel- 
färdshelgen den 28 maj – 1 juni. Stort TACK riktar vi till Sune o Britt-Marie 
Wahlinder som arrangerat det hela. Middagen på restaurang Sjöstugan var utsökt  
liksom dess underbara läge vid vattnet. Under träffen hade vi bl a en turnering i kubb 
som blev något av en maratontävling. Bilder från denna kan beskådas på vår hemsida.  
Vidare ingick tipspromenad med vätskekontroll och som vanligt kluriga frågor  
(undertecknad kan meddela att samtliga deltagare klarade dopingkontrollen efteråt…). 
På kvällarna dukade vi till långbord ”på vår gata” viket var möjligt då vi stod med  
vagnarna i en ”egen” lite avskild dunge.  
Förutom allmänt gemyt och utväxling av erfarenheter o dyl var… 
 
lotteriet… 
… som vanligt en höjdpunkt på träffen. Stor sponsor till detta var, som alltid, 
vår importör Olle Bergholm Knaus-Tabbert Group. Likaså sponsrade även 
Claes Haag Upplands Bil & Husvagnscenter, Märsta med fina vinster. 
Lyckliga vinnare i medlemslotteriet blev CK 243 (keramikkorg), CK 117 (gasolgrill), 
CK 1 (husvagnstvättborste) samt CK 69 (polermaskin).  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Studiebesöket… 
… på KNAUS-fabriken i Jandelsbrunn lockade tolv hängivna eldsjälar att dra ner 
till de Bayerska skogarna. Första stopp blev Bad Gandersheim, en trevlig liten ort några  
mil söder om Hannover. Väl där började vi samla oss inför kommande äventyrligheter. 
Bl a gjorde vi en cykelrundtur till byn och passade på att ”svinga en bägare”. Speciellt  
mycket folk var det inte i omlopp just då. Här gäller inte begreppet ”söndagsöppet”. 
Nästa spännande anhalt blev Frickenhausen, strax söder om Würtzburg. Detta är en  
verklig pärla som kan rekommenderas alla som är på detta hållet. Vinodlingar på dal- 
sluttningarna med möjlighet till provsmakning och inhandling. Av de nio camping- 
platser som KNAUS äger är denna camp den första man startade. På andra sidan floden,  
ligger Ochsenfurt där tillverkningen av KNAUSvagnar startades i de lokaler som idag  
Frankana har sitt varuhus med campingtillbehör. Här fattades då sannerligen inte något. 
Härifrån drog vi vidare ner till Jandelsbrunn och Lackenhäuser där en annan KNAUS- 
camp är belägen. Ömsom skogbeväxt resp öppna landskap och vackra vyer följde  
oss på sträckan från norr om Passau fram till målet. Man förundrades över att en så stor 
tillverkningsindustri är belägen i ett bergsområde där tre länders gränser möts. 
Fabriksanläggningen består av ett flertal fristående byggnader där olika tillverknings- 
moment sker. Det är allt från lagring av material, uppsågning av virke till rätta  
dimensioner, bearbetning av träskivor, hopsättning av inredning, tillskärning av dynor 
och montering av övrigt. Varje dag rullar ca 15 lastbilar, från olika håll, in på fabriken  
med leveranser av den övriga utrustningen som man själv inte tillverkar. 
Man kan verkligen tala om ett gediget hantverk. Alla delar, från minsta regel i vägg- 
stomme och inredning, byggs för hand av snabba skickliga montörer som med sina  
varsamma händer hanterar känsligt material alltifrån golvmattor till tunna kantlister.  
En fantastisk imponerande upplevelse att se hur man från de olika lagerhallarna hämtar  
plåt, virke, chassin, spisar, fönster, toaletter m m och bygger samman dem till förstklassiga 
kvalitetsvagnar som blir till boningar för oss campare. 
Utförliggare reseskildring kommer att läggas ut på hemsidan http://come.to/clubknaus. 
 
Medlemsbladet… 
… innehåller den här gången även protokoll från årsmötet 2003 samt 
verksamhets- och revisionsberättelse för 2002. 
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