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Så lackar det … 
…mot tomtetider igen. Tycker att man precis accepterat att sommaren är över och 
att det blivit höst – men den är ju nästan nog också överstånden. Vintern har redan 
gjort sig påmind norrut i vårt land. I södra delen har vi fortfarande höst med gråmulet 
väder med ca 7-8 grader och solen har väl bara visat sig ett par dagar under november. 
Men för den skull skall vi väl inte låta tungsinnet råda utan lysa upp det hela med ljus 
och stjärnor och allt annat tänkbart pynt som hör julen till och livar upp stämningen. 
Plötsligt börjar de underbara dofterna att spridas i hemmen av nybakade kakor, glögg, 
hyacinter, gran mm. I väntan på julen kan vi summera … 
 
Året 2003… 
… som varit en händelserik period i klubben. Först hade vi en mycket uppskattad  
gemensam träff med Tabbertklubben på bygdegården i Ullared den 2-4 maj.  
Arrangör och initiativtagare till denna sammankomst var vår importör Olle Bergholm,  
Knaus-Tabbert Group. Bland de inbjudna gästerna fanns både medlemmar från den  
danska Tabbertklubben samt representanter från tidskriften Allt om Husvagn&Camping. 
Tillställning blev mycket lyckad så vi kommer att verka för att detta blir en tradition. 
- Nästa träff blev vår årsträff på Kolmårdens Camping i Norrköping under Kristi 
Himmelfärdshelgen den 28 maj – 1 juni. Som vanligt bjöds det på div trevliga inslag 
såsom kubbturnering, tipspromenad, besök på djurparken mm och den stående 
höjdpunkten på träffarna - lotteriet.  Förutom detta givetvis glad och härlig stämning  
på kvällarna kring det uppdukade långbordet i Knaus-byn. 
- Under sommaren i juli begav sig ett antal hängivna entusiaster ner för ett studiebesök 
på KNAS-fabriken i Jandelsbrunn, vilken är belägen i de bayerska skogarna i södra  
Tyskland vid gränsen till Österrike och Tjeckien. En mycket trevlig gemensam  
husvagnsresa ner i Europa. 
- Som brukligt är, i mitten av september, stundar så Elmia-mässan med sina alla nyheter 
av husvagnar och husbilar samt allt annat som hör campinglivet till. Ett alltid eldorado 
för den nyfikne och intresserade av innovationer. Knaus-byn var återigen fullbelagd 
och på lördagskvällen bjöd vår importör traditionellt på förträfflig landgång och dryck. 
 
Samtidigt vill vi tacka Gun-Britt och Dick Jönsson för alla insatser i klubben och önska 
lycka till med nya vagnen. Då Dick varit IT-ansvarig för klubbens hemsida får härmed 
meddelas att styrelsen utsett Lars Forsman (CK 319) att f n överta ansvaret för IT-frågor.   
 
 

 
 
 
 
  
Således har det hänt mycket under det gångna året. Inte minst kan nämnas att  
försäljningen av husvagnar och husbilar har ökat kraftigt. Om detta kan … 
 
Kent informera… 
… att antalet nyregistreringar fram t o m oktober för Knaus-/Eifellandvagnar  
uppgår till 556 st och för husbilar till 111 st. Motsvarande antal för 2002 var 475 st  
resp 56 st. Således en ökning med f n 17 % resp 98 %. 
Vad avser orderingången just nu och för 2004 är den betydligt större för både  
husvagnar och husbilar än för motsv tidpunkt förra året.  
De modeller som ligger i täten bland  beställningar och leveranser är i nämnd ordning: 
Knaus:        580 Royal, 500 FSK , 500 FU och 550 FSK (de tre sistnämnda Südwind). 
Eifelland:   495 TF, 520 TKM, 500 TL och 395 HL 
Noterbart är också att europeiska vagnar har ökat i marknadsandelar jämfört med  
vissa skandinaviska märken. 
 
Inför 2004 … 
… kan vi berätta att årsträffen kommer att bli den 19-23 maj och tilldra sig i det 
vackra Värmland, närmare bestämt på Frykenbadets Camping beläget ca 2 mil väster 
om Karlstad. Arrangören för träffen, Gösta Myrén (CK 69) har hållit i trådarna  
tidigare så vi ser fram mot fina dagar vid Vänerns strand. 
I detta utskick bifogas inbetalningskort för medlemsavgiften på 200 kr för 2004. 
Betala i god tid före 2004-01-31 så slipper vi merarbete (gäller ej de som redan betalt). 
 
Slutligen önskas alla medlemmar en riktigt …  
 
                       GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
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