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Vid pennan: Thomas Lindgren CK554 

Årsmötet 2013 kommer att gå av stapeln på 
Mariefreds camping den 6-9 juni   
www.camping.se/d1  
Återkommer med mer information längre fram 



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

 
 
 
Hej!  
15-17 Juni var vi ett gäng från klubben uppe i Kristinehamn. 
Vi som var där var: Bosse och Birgitta, Kjell och Margit, Göran 
och Kerstin samt Robert och Ulrica.    
Det var en mässa för vagnar och bilar som säljs via Kristine-
hamn. Vi var givetvis uppe i Bergholms område 
som var det största. Man visade många vagnar och framförallt 
Morelos bilarna. 
Fanns lite godis att titta och känna på. Tankar på byte fanns nog 
hos .lera av oss. 
Fredagskvällen passade vi på att sitta ute en stund och prata.  
Lördagen var bra väder så man passade på att gå några vändor. 
För egen del blev det en del inköp av andra  
varor som fanns till försäljning. 
På kvällen bjöds det på buffé och uppträdande/dans av Thorleif 
och Tony Irving.   
Birgitta och resten av gänget tyckte att jag skulle ställa upp när 
han behövde en assistent. Jag var dock inte lika road. 
Slutade dock efter en vild jakt med att jag blev mer eller mindre 
uppburen på scen. Fick äran att vara partner med honom när  
han visade hur svenska killar beter sig på dansgolvet. Många 
glada skratt kan jag lova.  
A6 ven Patrik (Bergholms) .ick äntra scenen där han sedan vann 
en “tävling” mot .lera andra män. A6 ven där många glada skratt.   
En lyckad kväll i väldigt trevligt sällskap. 
 Söndagen var en packa ihop dag för alla men vi träffades alla 
och sa hej då innan avfärd mot hemort. 
Konstaterade att nästa gång vi skulle ses var på Elmia, men det 
är en annan historia... 
  
Vid datorn Ulrica Böninger Sideryd. 597 
  
  

2012 Elmia 
  
Årets Elmia träff blev lyckad både vädermässigt och 
utställningsmässigt. Trevligt samkväm efter att ha gått 
runt på mässan och tittat på nyheter dagarna i ända. 
Några medlemmar passade på att byta upp sig under 
mässan, grattis till dessa. 

Club Knaus fick även i år plats inne på område 1, rakt 
utanför A-hallen mot vattnet. 
16 ekipage deltog och 1st från Åland som även blev 
intervjuade i Caravanbladet. Vi hade även 2 st nya 
medlemmar som var med för första gången, jättetrev-
ligt. Den traditionsenliga räkmackan blev uppskattad 
samt den färska tyska ölen från självaste knaus fabri-
ken i Jandelsbrunn. Sponsring av denna kväll stod 
Bergholm för, tack än en gång. 


