
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

165 Sammankallande  
 valberedare            Reine Algehov 031 - 54 16 26, 0705 - 23 21 19 
 
238  Valberedare  Sture Hellblom 0224 - 168 71 
        
273 Valberedare Pia Andersson 08-35 03 37 
 
   
  
162 Revisor Ann-Britt Karlsson 08 - 59 14 70 74 
 
117 Revisor Sven-Erik Persson 0223 - 212 08, 070 - 609 66 15 
     0703 - 62 70 37 
    svenerikpersson@swipnet.se

 

     Mars 2005  
LÄNKAR 

 
 1 Ordförande Kent Abrahamsson 08 - 751 63 80 (även fax) 
     0704 - 20 04 26 
 1 Sekreterare  Maj Abrahamsson      kent-maj.abrahamsson@clubknaus.se 
  
183 Vice ordförande Hans Berlin 042 - 22 71 15, 0701 - 71 57 55 
   - redaktör   hans.berlin@helsingborg.se 
 
 96 Kassör Per Persson 08 - 57 03 24 51, 0705 - 64 32 45 
     per.p@swipnet.se 
 
319     IT-ansvarig Lars Forsman 08 – 51 43 02 77, 0705-60 00 04 
     lasse.forsman@telia.com 
 
 72 Ledamot Eskil Ragnarsson 0431 - 43 15 10, 0706 - 76 04 32 
           - materielförvaltare 
 
235 Ledamot Sune Wahlinder 08 - 754 27 24, 0706 - 84 90 96 
   - camping /träffansvarig   sune.wahlinder@swipnet.se 
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www.norskcaravanclub.no             www.husvagnsforum.com
http://anttjoha.home.online.no        www.campingforum.no 



 
 
 
Mot ljusare tider…  
… går det nu och det känns behagligt. Just när man trodde att sista  
flingan fallit för i år (här nere i söder i alla fall), blev det snökaos ånyo.  
Minusgarderna gör sitt så att det vita vackra täcket ligger kvar och  
lyser upp marken, dagarna blivit längre viket ger en försmak på en  
kommande förhoppningsvis varm och skön campingsäsong.  
 
Idéer till bussresor … 
… under detta år har växt fram under vintern. I det ena alternativet kan 
det bära av till fabriken i Jandelsbrunn och det andra med ett  
besök på Düsseldorfmässan i 26 aug – 4 sept (tyskarnas svar på Elmia 
- och vilket svar sen …). 
Eftersom vi strävar efter att göra något spännande tillsammans, så kan  
Ni väl höra av Er till oss i styrelsen och berätta vad Ni tycker (eller föreslå  
något annat). Kom med synpunkter, tidsaspekt, prisbild mm. 
Vi gör det för allas skull och vill hitta rätt nivå – alltså en liten vädjan om Era 
åsikter, vad som är bra eller kan göras bättre. 
 
Årsträffen … 
… är förhoppningsvis inbokad i allas almanackor. Speciellt riktas en  
inbjudan till alla nya medlemmar och ni övriga som av olika anledningar 
brukar vara förhindrade att komma just denna helg.    
Träffen blir ju som de flesta vet under himmelfärdshelgen den 5 – 8 maj  
i Kristianopel i Blekinge. Värdpar för detta är Eskil Ragnarsson (CK 72)  
& Karsten Bleckberg (CK 243).På programmet står bl a en guidad rundtur  
i Kristianopel. Som vanligt utlovas en superb buffé – förra årets spisande  
restauranggäster kan intyga att den gick då sannerligen inte av för hackor. 
I detta medlemsblad bifogas en sortimentprislista på Knausprylar som 
vår materialare Eskil sammanställt. Antingen kan Ni beställa av honom  
och få hemskickat eller handla direkt på årsträffen. I sistnämnda fallet har  
Ni möjlighet att gå runt och känna/klämma på alla prylarna – Eskil har  
alltid hela lagret med sig på träffarna! 
 
Medlemskorten … 
… för 2005 bifogas i detta medlemsblad. 
 

 
 
Nyhet på Elmia… 
… i år är att vi kommer att flytta upp och ha vår Knaus-by belägen uppe  
på område 1, istället för som hittills nere på sluttningen (område 2).  
Detta medför att vi får avsevärt närmare till utställningshallarna. 
Anmälan kan göras redan nu till Maj (CK 1), vi har 15 platser. 
 
Kent informerar…  
…om att det går mycket bra för ”vårat” märke, ja hela KnausTabbert-
koncernen har väldigt flyt just nu med många nya modeller. Som lite  
historia bland allt nytt, kan nämnas att när de första Royalemodellerna  
av årgång –97 beställdes av den svenske och norske importören, var 
det sannerligen inte någon speciellt hög procent som utgjordes av 
tillverkningen nere i Jandelsbrunn. Annat är det nu. Hela 9 % av  
produktionen består av Royalemodeller. Otroligt bra och imponerande. 
Här hemma toppas listan klart av modellerna Royale 580 UK resp EU. 
Den stora 780:an är också en succé. Hittills har 25 vagnar beställts. 
I samma anda går både Südwind- och Eifellandmodellerna mycket bra. 
Den nya läckra Eurostar 550 FU, som presenterades på Elmia och som 
stack ut bland alla vagnar, är nu försedd med vattenburen Aldevärme. 
 
Vad beträffar husbilarna så är ökningen även där mycket stor, fram till nu 
170 st Knaus- och ca 20 st Weinsbergbilar. 
Inom Tabbertdivisionen är de klara vinnarna helt nya för modellåret –05. 
Det handlar om dels Tabbert Puccini, av vilken 25 st vagnar sett dagens 
ljus, samt Wilk S4 530 UE. 
I förra bladet skrev vi att prognosen var att nå upp till 1 000 enheter under 
denna säsong. Vi kan i skrivande stund berätta att den 20 febr var  
antalet uppe i 1 025 enheter. Mycket glädjande. 
 
Avslutningsvis ett stort tack till RIPS Släp & Husvagnsservice´s värdefulla 
insats för klubben i samband med tillskottet av nya medlemmar. 
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