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Rapport från Årsträffen 



Ordförande har ordet 

Hej alla Knausar, 
  
Det är med stor sorg jag får skriva dessa rader där jag måste med-

dela Er alla a� vår grundare av Knausklubben och min far har läm-

nat oss e�er en lång  ds kamp med sin cancer. 

Det är all d lika jobbigt när de�a händer våra nära och kära men 

de finns i våra hjärtan. 

 
Nu stundar semestrar och många av oss kommer a� se och upp-

leva nya smultronställen. Hoppas Ni delar med Er av dessa  ll oss 

andra, kanske via vår eminenta Facebooksida. Varför inte skicka 

in Era bilder på nyfångad fisk, solnedgång, knausiga eller händel-

serika mo v, allt är välkommet. 

 

Glenn Abrahamsson 

Ordf / IT 

 
Glöm inte kolla in vår sida på Facebook, sök bara på  
Club Knaus 

 
 
 
 
 
 
 

Nästa evenemang för Knaus intresserade är mässan "Fritid 
2012" i Kristinehamn den 15-17 Juni. Mat, musik, cykelutflyk-
ter & barnaktiviteter, med mera. se länk www.fritid2012.se  

2012 Dragsö  

Nu är årets årsträff till ända. Först trodde vi att vädrets makter 
skulle vara emot oss, men icke sa nicke.  
Vi trotsade det och vädret blev bara bättre och bättre. 
  
På onsdagen var det inkörning och 14st ekipage deltog, blev några 
avhopp i sista sekund. 
  
Torsdag var det lottförsäljning samt en tipspromenad på trollstigen. 
Frågorna på tipsrundan skapade huvudbry hos många. Vilket skulle 
visa sig senare varför. På kvällen dukades det upp långbord med 
mat och tilltugg. 
  
Fredag åkte vi i samlad trupp till Marinmuseet i Karlskrona. 
På kvällen blev det genomgång av tipsrundan som visade sig att 
varje fråga var en tävling där svaren blev klara under själva täv-
lingsmomenten. Sedan blev det långbord med mycket prat och 
gemenskap.  
Lördag var det en strålande dag med årsmöte som avlöpte utan 
problem och efter det vidtog medlemslotteriet med många fina pri-
ser från våra sponsorer, CK 597 vann 1:a pris och CK554 vann 
2:pris. På kvällen avnjöts en god middag på campingens restau-
rang. 
  
Söndag gick i packningens tecken men en liten samling hann vi 
med där vi tackade Bengt o Marie för den förträffligt genomförda 
träffen samt beslöt att nästa årsträff i Nyköping kommer att förläg-
gas den 5 till 9 juni. 
  
Nästa gemensamma träff blir på Elmia 6-9 september. 
  
Ordförande för Club Knaus of Sweden 
Glenn Abrahamsson 

Ett stort tack från Bengt och Marie till deltagarna på träffen . 
Ett stort tack till sponsorerna av medlemslotteriet:  
Bergholms 
Bengt i Örkelljunga 
Rips 
Vinslövs fritidscenter 

Årsmötesprotokoll bifogas detta utskick 


