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              Välkommen till ett nytt år med Bürstner Husbils Club.

     Med det här numret av Rullan får Du också Ditt årsmärke. Det ska Du 
klistra på Ditt medlemsbevis som Du fått tidigare.

    Fortfarande ligger snön tjock över både mark och tak. Men snart kommer 
takdroppen och snön smälter. Och för varje dag blir det ljusare. Ni som är 
ute och kör - se upp för halka och snömodd. Det är alltid bra att ta det lugnt i 
trafiken. Särskilt så här års. Här utanför Nyköping har det inträffat flera svåra 
olyckor på E 4:an. Det beror sannolikt på att Nyköpingsån gör att det blir halt 
på vägbanan. Man har sänkt hastigheten till 80 km men tyvärr är det många som 
inte håller det. Det har vi själva noterat när vi kört den sträckan.

    På tal om hastigheter så har det inte hänt så mycket hos Transportstyrelsen. 
Vi vet ännu inte vad de kommer att föreslå beträffande hastigheter m m för 
husbilar. Vi avvaktar och ser vad som händer.

    I det här numret berättar vi om årets aktiviteter inom klubben. Anmäl Dig 
gärna. Det första är teknik och idéträff i Halland. Vi brukar kunna byta mycket 
idéer med varandra. Elmia har fortfarande kvar några platser på club-camping-
en. Priset har tyvärr höjts och orsaken är att Caravan Club som håller i cam-
pingen totalt har höjt priset rejält för dessa platser. Men även om Du inte står på 
club-campingen så är Du välkommen till aktiviteter i tältet och givetvis också till 
klubbens årsmöte.

    Nästa nummer i början av april blir ett stort nummer med artiklar av olika 
slag. Till dess - ha det riktigt bra trots snö och kyla. Sköt om husbilen. Vi ses.

    Britt-Marie Rönnbäck

Lilla
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                    2. Augustiträff med klubbmästerskap
   Den 20 - 22 augusti träffas vi i Holmsjö i Blekinge. Augustiträffen med klubb-
mästerskap arrangeras av Uno och Sigbritt Pettersson (465). Vi återkommer 
med mer information.

                    3. Elmia
   Vi har ytterligare några platser kvar på klubbens camping på Elmia. Anmäl 
Dig snarast om Du är intresserad. Först till kvarn gäller.
Kostnad 830 kr betalas på klubbens plusgiro 608 8517-5. Ange medlemsnum-
mer först.
Anmälan till Stig Högberg (283) tel 019-29 44 41, 073-363 24 74
email: stighogb@telia.com
Följande har fått plats på Elmia:
11, 71, 80, 88, 123, 136, 151, 169, 199, 226, 240,277, 283, 289, 300, 331, 349, 
363, 443, 454, 465, 466, 527, 535, 554, 563, 574, 591, 620, 630, 670, 701, 707, 
773, 774, 820, 998, 1000, 1008



         1. Idé och Teknikträff i Halland 13 - 16 maj

      Under Kristi Himmelsfärdshelgen den 13 -16 maj arrangeras en idé- och 
teknikträff på Rödlix Vandrarhem och Camping. Det ligger ca 10 km söder om 
Varberg. Hemsida www.rodlixvandrarhem.se. Rödlix ligger ca 500 meter från 
havet och man kan se havet från campingen. Här finns även diverse djur såsom 
hästar, getter, får, lamm, höns och minigrisar. Det finns 30 el-platser, toaletter 
och 8 duschar.
GPS N 057 02.409, E 012 19,519, Garmin: N 57 02 24,5, E 12 19 31,1.
Besöksadress: Galtabäck 17, 432 76 Tvååker.

    Vi ordnar en guidad tur på Gekås i Ullared. Vi slipper köa för att komma in 
på varuhuset utan går in via personalingången.
Program:
Torsdag 13/5  Ankomst. Vi bjuder på ärtsoppa på kvällen.
Fredag  14/5  Teknikträff. Egen lunch och knytis på kvällen med      
   dans.
Lördag 15/5  Bussresa till Gekås i Ullared, max 50 personer
   Bussresa till FJ:s Husvagnscenter i Falkenberg
   På kvällen buffé. 
Söndag 16/5  Förmiddagsfika och sedan hemfärd.

Pris:  710:- per husbil med två personer
 410:- per husbil med en person.
 100:- för el alla fyra dagarna. Max 30 platser. Betalas på plats
 50:- per person för bussresa till Ullared tur och retur (betalas på 
 platsen)

     Anmäl Er så snart som möjligt och senast den 23 april till 
Kenneth Elfström, Kongsbergsvägen 4, 430 16 Rolfstorp.  Tel 0340-67 36 33 
eller 0705-57 36 33
Email: kenneth50elfstrom@hotmail.com
Uppge om Ni vill ha elplats och om ni vill åka med till Gekå:s. Tala också om 
ifall Ni behöver specialkost på grund av allergi.

Avgiften 710/410 kr betalas in på klubbens plusgiro  608 85 17-5



                         4. Kehl-resan
      Studieresan till Bürstners husbilsfabrik i Kehl är fulltecknad i år. De som får 
plats kommer att meddelas särskilt. Det är roligt att så många är intresserade. 
Därför försöker vi ordna en sådan resa också nästa år.

                          5. Golf
     Bürstner Sverige AB och Niesmann Sverige AB inbjuder Bürstner och 
Niesmann Bischoffs husbilsägare till en trevlig golfdag på Vadstena Golfklubb 
den 11 juni (obs ändrat datum). Första start kl 9.00. Bürstnergolfs medlemmar 
är garanterade start och vi kör vårt mästerskap i tävlingen. Du har även förmå-
nen att bjuda med en vän, ägare av annat husbilsmärke. Max startande är 100 st. 
Slaggolf och mästarna koras efter scratchprincipen. Dam och herrklass. 
Välkommen med anmälan till Åke Stärner, tel 070-3982084,
email: annalenaake@hotmail.com, senast den 3 juni. Ange golf-id och klubb.

                    6. Träff i norr
     Ann-Britt och Pelle Grundström (667) anordnar en träff i norr den 4 - 6 juni. 
Träffen blir på Risöns camping i Sollefteå. Den ligger ungefär 1 km från cen-
trum. Medarrangörer är Torsten och Majlis Lindberg (695)      
Vi återkommer med mer information

             Andra träffar och mässor
     Vi räknar med en kör-övning för kvinnor på Breviks camping. 
Stora vårmässan Nolia i Sundsvall den 23 - 25 april. Stora Nolia i Piteå 
den 7 - 15 augusti.


