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Hej medlemmar.  
Har precis kommit hem efter en skön semester med 
familjen. I år blev det Öland och Höganäs, samt 
Lüneburg/Tyskland och Örebro.  
Detta år fick vi inget vidare väder, men med goa 
vänner blev det lyckat ändå, och det är vi camping-
vänner bra på. Snart presenteras nya husvagnar och 
husbilar på Elmia och jag hoppas några av oss ses 
där. Har Ni inte med Er eget boende är Ni ändå väl-
komna att besöka vår ”Knaus by” på området. Säg 
bara till så kanske det bjuds på lite kaffe. 
Som jag även nämnde i förra medlemsbladet så har 
vi startat en Facebook grupp. Antalet medlemmar 
där är nu 33st. Där är det fritt att skriva vad Ni har 
varit och kanske till och med rekommenderar. Sök 
bara på ”Club Knaus” när Ni väl har ett konto och är 
inloggade. 
  
Mvh Glenn Abrahamsson  
Ordförande / IT  
CK459 

Ordförande har ordet 

Kent´s Knausgodis. 
Hej alla Knausare! Nu är det dags för premiär för 12-
orna. Modellåret för 11-orna har gått mycket bra, inte 
minst Weinsberg, som varit en succé. Nu utvidgas pro-
grammet med fler vagnar och bilar. Nyheterna är bl.a. 
ny inredning och textiler + stor barnkammarvagn 750, 
för det otroliga priset 239.000:-!! Detta pris gäller 
förstås Truma, men går naturligtvis att få med Alde. 
Årets succé Knaus Exlusive får mindre ändringar, nya 
textiler och mer utrustning. Samma sak gäller Sport. 
Största ändringarna blir det på Sudwing, med ny inred-
ning och köket. 
På husbilssidan visas helt omgjorda och nya Sky Wave 
och Sky TI. Weinsbergs bilar får en något ljusare in-
redning + putsade på insidan, som något bredare mitt-
gång t.ex. Nu till det kanske bästa av allt, det blir 
en mycket liten prishöjning. 
 
Med bästa Knaushälsningar Kent! 

Vid pennan: Thomas Lindgren CK554 

Elmia 8 – 11 september 2011: 
Vi har 2 Elmia-biljetter kvar. 
Med detta utskick bilägges årsmötesprotokoll  
 

Kort rapport från årsmötet på Åland 
Nu har vi lagt ännu en lyckad träff bakom oss. Många nya 
medlemmar deltog och fick känna vår härliga gemenskap 
som vi lyckas ha vid varje träff trots väder och vind. Åland 
bjöd oss på underbart väder och värmen på termometern 
var röd. Till och med så badade några av oss i havet...men 
det kändes att värmen inte riktig värmt upp vattnet ännu.  
På onsdagen var det inkörning och 16st ekipage deltog.  
Torsdag var det informationsmöte av Tryggve och Ulla, 
och det bjöds på lite snacks och kaffe/läsk. 
Lotter såldes som vanligt till vårt uppskattade prisbord. 
Promenad till "Jannes Bodega" där vi tog en paus med 
glass och dryck. därefter gick vi runt och tittade på naturen 
i området, och några passade på att gå in på jakt och fiske 
muséet. På kvällen var det långbord.  
Fredag tog Tryggve och Ulla befälet och guidade oss till 
Kastelholms slott, Bomarsunds fästning och Ålands fotogra-
fiska museum. vid fotografiska museet bjöds vi på 
Ålandspannkaka och kaffe, mycket gott. 
På kvällen tog vi en kort promenad till restaurangen och åt 
vår gemensamma middag. 
Lördag var det lite fria aktiviteter och årsmöte. Lotteri-
dragning och fika med hembakta tårtor från Tryggve och 
Ulla. Priserna kom bl.a från Olle Berholms AB och Dag's 
Husvagnar.  
Söndagen skildes vi åt igen, men några stannade kvar på 
Åland ett par dagar och några åkte vidare till Finland på 
egna äventyr. 
  

Nästa gemensamma träff blir på Elmia 8-11 september. 
  

Ordförande för Club Knaus of Sweden 

Glenn Abrahamsson 

 


