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– Ha en skön sommar och ta det lugnt på vägarna! –

Bürstner Husbils Club - styrelse och övriga funktionärer
Ordförande AU
Telefon:
199 Pär Bergfoth		
E-post: 199pelle@gmail.com

Mobiltelefon:
070-330 73 69

Vice ordförande AU
Vakant
Sekreterare AU
695 Torsten Lindberg		
E-post: torsten@lindberg.pp.se

070-655 87 50

Tidningen utkommer med fem
nummer per år.

Kassör AU
466 Marianne Schewenius
E-post: marianne.schewenius@telia.com

0524-716 22

070-69 39 524

IT Support

Ledamot Webansvarig
1698 Per Nilsson
E-post: per@grantas.se
0493-60 165

072-858 48 38

Tidning för medlemmar i
Bürstner Husbils Club

Mejla Per: per@grantas.se
Har Du tappat inloggningsuppgifterna, gå in på på sidan och skriv in
din mejladress och tryck på borttappad lösen.

Utgivningplan för 2018
Nr 1 utkommer i februari
Nr 2 utkommer i april
Nr 3 utkommer i maj
Nr 4 utkommer i november
Nr 5 utkommer i december

Ansvarig utgivare och redaktör
Pär Bergfoth (199)
Prästängsvägen 5
575 36 Eksjö
Tel. 070-330 73 69
e-post: 199pelle@gmail.com

Redaktionskommitté
369 Sonja Sandvall
289 Kerstin Molander
500 Kenneth Elfström
E-post: 500bhc@gmail.com
Mobil: 0705-57 36 33

Ledamot Medlemsregister
1217 Roger Jacobsson
E-post: roger.jacobsson00@hotmail.com

Ledamot
283 Stig Högberg		
E-post: stighogb@telia.com

073-363 24 74

Ledamot Teknisk informatör
500 Kenneth Elfström		
E-post: 500bhc@gmail.com

0705-57 36 33

Ledamot
Vakant
Valberedning
1186 Karl-Erik Eliasson
466 Sture Schewenius
1374 Tommy Söderlund

0522-127 14
0524-716 22
0479-129 84

070-312 77 01
070-591 64 00
073-370 03 40

Revisorer
1115 Inger Sjöberg		
877 Rolf Forsberg
060-15 18 15

070-224 49 85
070-334 99 91

Revisorsuppleant
1699 Ewa Karlsson		

070-612 25 22

Ansvarig Elmia-Camp
283 Stig Högberg		

073-363 24 74

Materialförvaltare
948 Göran Åström
751 Kurt Blixt

070-207 05 20
070-353 05 46

Organisationsnummer: 847000-8668
Adress hemsida: www.burstnerhusbilsclub.se
Bankgirokonto: 564-8308

0143-120 36
0143-123 44

Ansvarig utgivare:
Pälle Bergfoth (199)
Prästängsvägen 5, 575 36 Eksjö
Tel. 070-330 73 69 E-post: 199pelle@gmail.com

Besök gärna in på vår hemsida för att ta del av den senaste informationen:

www.burstnerhusbilsclub.se

Så var det dags att skriva ordförandens spalt i
tredje Rullan för i år.

Hej alla medlemmar i världens
bästa husbilsklubb
Nu är det Rullan nummer 3 för i år som
kommer Er till del. Vi har varit med om
en del under året. Vi har varit på vårträff i Sjötorp där vi fick lära oss mycket
om Göta Kanal. Det är guiden från Göta
Kanalmuseets som är på framsidan.
Väldigt många saker som han informerade om. Det kommer mera i Rullan
nummer fyra. Det blev en jättebra helg.
Att vi hade styrelsemöte i Bockara har
Ni redan sett. Det blev en bra helg det
också. Jag som trodde att Bockara låg
mycket längre bort kanske i som jag
brukar säga i Yttre Mongoliet. Vi hade

väldigt roligt där och blev mycket välkomnade.
Beträffande Elmia o sensommarträffen så är det väldigt dålig med anmälningar. Var är Ni?
Vi är just nu på väg till Totte o Norrlandsträffen och har i dag landat i Glada
Hudiksvall där 500, 1327, o jag 199 har
avnjutit grillad korv o kanske lite rött.
I morgon ska vi vidare mot norr Vi kör
efter 500 som vi har utsett till reseledare.
199 Pälle

Kallelse till årsmöte 2018
Mässan är 5-9 september 2018
Klubbens årsmöte äger rum lördagen den 8 september 2018 klockan 10.15
Plats: Konferensrum 11, Elmia,Jönköping. Salen kan nås utan mässbiljett.
Samling/registrering utanför Konferensrum 11 kl. 9.30
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. I samband med årsmötet ger vi aktuell
information.
I början av mötet har Du möjlighet att anmäla övriga frågor som tas upp sist.
Verksamhetsberättelse redovisas i denna Rullan.

Verksamhetsberättelse för
Bürstner Husbils Club 2017
Styrelsen för Bürstner Husbils Club avger härmed sin verksamhetsberättelse för klubbens
verksamhetsår 2017 05 01 till 2018 04 30. Styrelsen har beslutat att bibehålla tidigare omfattning av verksamhetsår.
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Det var i Backamo 2017-05-13 Säter
2017-08-19, och Gamleby 2017-10-14. Årsmötet Elmia 2017-09-09. Bockara 2018-04-14.
Två medlemsmöten har genomförts i samband med aktiviteter, nämligen vid Teknikträff i
Backamo 2017-05-13 och Sensommarträffen i Säter 2017-08-19.
Klubbens tidning Rullan kommer ut med fem nummer per år. Två nummer är i fyrfärgstryck i A4 format och tre nummer A5 format. På uppdrag från Årsmötet skall kostnader
kapas var vid Rullan kommer ut endast på hemsidan, medlemmar som vill ha den i pappersformat får anmäla det till Utgivaren. Föreningen har i april 2018, 267 registrerade medlemmar. Det är något färre än förra året. Vi brukar få ca 100 nya medlemmar per år, men det
är lika många som avgår mest pga ålder eller att man bytt bilmärke. Vid styrelsemöte i april
var sista numret 1950.
Flera olika aktiviteter/träffar har genomförts med god uppslutning. På Idé & Teknikträffen
i Backamo den 13 till 14 maj deltog 45 bilar.
Sensommarträffen med klubbmästerskapet ägde rum i Solvarbo Bystuga 18 till 20 augusti. Här deltog 38 bilar. Årets golfträff, EHG-Open, ägde rum på Vadstena Golfklubb den
19 maj med okänt antal deltagare. Norrlandsträffen anordnades den 9-11 juni på Oloffors
Bruk. Totalt 31 bilar hade sökt sig upp till Norrland. Elmia mässan ägde rum 6 till 10 september. Clubcampen var fullbokad och det traditionella tältet var det aktiviteter i tre kvällar.
Till lördagskvällen bjöd Bürstner Sverige på Grillbuffé ink dryck. Gunnar Svensson från
Värmland stod för underhållningen.
Årsmötet genomfördes på Elmia den 9 september där 49 röstberättigade registrerats.
Jörgen Fonander samt Guido Wenter Bürstner Tyskland deltog en stund på mötet. Där
skänkte Bürstner en släpkärra med kåpa till klubben som 20-årspresent med stationering
i Örebro.
Samtidigt så fick klubben en inbjudan till Kehl fabriken den 2-4 Juli 2018.
Som vanligt bemannades klubbmontern i Bürstner utställningshall av våra medlemmar.
Nytt för i år så hjälptes samtliga åt att städa montrarna åt Hymergruppen.
Den 23-25 februari 2018 arrangerades Danmarks stora fritidsmässa, Ferie For Alle, i Herning. Roland och Maud (134) hade ordnat en träff där tillsammans med deras danska vänner
Knud och Doris. Det var 8 ekipage som hörsammade inbjudan.
Vår medlemsavgift beslutades att vara kvar på 300 kronor. Styrelsen jobbar med att dra ned
kostnader så att kostnader kommer i balans för 2018 enligt årsmötesbeslut.

Styrelsen genom:
Pälle Bergfoth,
ordförande

Marianne Schewenius,
kassör

Torsten Lindberg,
sekreterare

24 – 26 augusti: Sensommarträff
Pumpen, Tunaberg, Nyköpings Kommun

Obs! Är inte mer än 40 bilar anmälda senast den 24/6
uteblir denna träff!!
Kostnad per bil 600. Betalning sker till Bürstner Husbilsklubb 564-8308.
Märk talongen med Pumpen.
Anmälan sker till 466 Marianne Schewenius 070-693 95 24.
Fredag 24/8
12.00 Inkörning - Kaffe o fralla. Umgänge med Bûrstnervänner
18.30 Knytis (mat o dryck medtages)
Lördag 25/8
11.00 5 kamp
13.30 Styrelsemöte
15.00 Medlemsmöte
18.30 Gemensam middag (egen dryck medtages)
Söndag 26/8
09.30 Tipspromenad
11.00 Kaffe o Kaka
12.00 Avslutning o Hemfärd
Arrangörer: 1500 Bengt Christensen m.fl.

5 – 9 september: Elmia
Husvagn - Husbil, Elmia, Jönköping och årsmöte
Det finns 50 platser på område 1 först till kvarn gäller.
OBS EJ EL om ni vill stå bredvid varandra måste ni komma samtidigt.
Anmälan och ankomstdag till Stig Högberg 0733-632474
OBS endast telefonanmälan.
Alla som står på campen skall stå i klubbens monter och ev.hjälpa till med
städning någon gång under mässan.
Pris 1250 kr per bil 2 vuxna 3 barn under 15 åretalas till Bankgiro 564-8308
Betalas snarast efter anmälan.
Hälsningar Stig 283

CARAVAN CLUB OF SWEDEN 60 ÅR
JUBILEUMSFEST I MORA PARKEN

Söndagen bjöd på fint väder. Vi tog
en promenad till Zornmuseet. Senare
på kvällen var det trubadurkväll med
Magnus och Jessica.

Torsdag 26/4 började vi våran resa mot
Mora tillsammans med 695. Vi stannade till vid Alebosjön där vi tillbringade
första natten. Tidigt fredagsmorgon
fortsatte färden och vi slöt samman
med 369 vid Biltema i mora innan vi
körde in i Moraparken.
På lördag hade grundaren av Glada
Hudik-teatern Pär Johansson föreläsning,en föreläsning som lämnade ingen oberörd, fylld av humor och värme.
Efter föreläsningen bjöds det på kaffe och kladdkaka samt uppvaktning för
födelsedagsbarnet. På kvällen var det
stor jubileumsmiddag med dans till
Jessica Sjöholm och Canyons.

Valborgsmässoafton gick till bowlinghallen och spelade några serier. Sedan
var det traditionellt valborgsfirande
med brasa och grillning.
Tisdagmorgonen vaknade vi av regnet som smattrade på husbilstaket. Vi
checkade ut och började dra oss hemåt.
Vi tackar för en trevlig jubileumsfest.
Erika och Bengt / 1666

MAMMAS SILLINLÄGGNING
4 sillfiléer (urvattnade) ABBAS blåa burk.
Lag: koka en lag
1/ dl ättikssprit (12%)
2
1,5 dl vatten
2 dl socker
Låt kallna
Skär sillen i bitar och varva med rödlök, dill,
3 lagerblad, stött kryddpeppar, morot.
Det är bra om sillen får stå 3-4 dagar i kylskåpet så att smaken kan utvecklas ordentlig.

r det på
Lycka till stå
ck av min
lappen jag fi
21/12-06.
Mamma den
199 Pälle

Geirangerfjorden den bästa resan jag
har gjort i Norge
Geirangerfjorden är en fjord i Sunnmöre i Stranda kommun. Den är 15 km lång
och utgör en arm till Storfjorden. Fjorden är ett av Norges mest besökta turistmål.
Längst in i fjorden ligger samhället Geiranger. Trollstigen ligger granne med Geiranger norrut. Det är ca 60 mil från Oslo, den vägen vi valde att köra.

Häruppe är det fantastiskt sagolikt
vackert. Det är bra vägar och mycket
lättframkomligt. Vi körde till Gairanger
2015 via Oslo vi var ute i 14 dagar och
betalade ca 700 sek i väg, tunnel och
broavgifter totalt för hela resan. Vi hade
då en bil under 3,500 kg.
Byn Geiranger är en lite by längst in i
fjorden. Området är med på listan över
världsarv. Lonely Planet har utnämnt
den till det bästa resmålet i Skandinavien.

Turismen är huvudnäringen här. Turistsäsongen varar från maj till september och varje sommar kommer det
turister främst med kryssningsfartyg
för att se fjorden med alla dess forsar.
Man kan hitta flera berömda vattenfall
i Geirangerfjorden. Brudslöjan är troligen det mest berömda i Norge. Det rasar ner i fjorden precis väster om de sju
systrarna. De sju systrarna är ett av Gerangers mest fotograferade vattenfall.
Det består av sju fall som dundrar nerför bergssidan. Fallet friaren ligger på

andra sidan fjorden och delar på sig på
sin väg ner, vilket får det att se ut som
en flaska. En sightseeing med båt är att
rekommendera.
Örnsvängen heter det brantaste
vägstycket som går uppför berget från

Geiranger mot Eidsdal. Vägen går genom 11 hårnålskurvor från fjorden och
upp till den högsta punkten 620 meter
över havet vid Korsmyra. Vid Flydalsjuvet får man en kanonfin utsikt över Geiranger och fjorden.

Jag vill rekommendera att ta med kastspöt. Det finns gott om fisk i fjordarna. Härlig
att äta färsk.
Förutom de största fjordarna kryllar
området av mindre fjordar och vattenfall. Det karaktäristiska landskapet formades över ett antal istider men har
faktiskt inte förändrats särskilt mycket
sedan de första människorna bosatte
sig här. Här är späckat med fantastisk
natur som stimulerar alla dina sinnen.
När vi körde dit valde vi E6 till Otta sedan vidare på väg 15 och till sist väg 63

EFTERLYSNING
Alla ni ca 300 medlemmar kan
väl lämna lite text och kanske en
bild till mig, så vi får något att
läsa om i Rullan.
199 Pälle ansvarig utgivare

På hemvägen väg 63 väg 15 och sedan
E39 ner mot Bergen
Nästa gång vi kör, ska vi köra så långt
västerut som det går. Det tror vi också
kommer att bli fina upplevelser.
Trevlig resa önskar Kjell Dahlquist 1327

Bürstner Husbils Club Profilkläder
Piketröja finns i rött eller
svart, med clubemblem.
Storlek:
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 169:-/st

Jacka finns i rött eller svart,
med clubemblem.
Storlek:
Dam 34-44, Herr XS - XXXL

Pris: 695:-/st

Keps, svart med röd kant,
med clubemblem.
En storlek (passar alla)

Pris: 99:-/st

Beställning sker direkt till elinor@clabris.se , ClaBris, Mjölby. På varje order tillkommer 99:-,
som sätts in på bankgiro 5734-5332 så kommer kläderna direkt hem.

Förverkliga dina Bürstner-Drömmar!

UPPTÄCK FORSBERGS
forsbergsfritidscenter.se

Välj bland

5 varumärken på
7 center! Vi har alla
storlekar och
prislägen!

Välsorterade
tillbehörsbutiker

Alltid minst

600 husbilar och

samt förmånlig
finansiering!

Störst i!
Sverige

husvagnar i lager!
Både nytt & begagnat
för omgående
leverans!

o
Välkommen till

ss!

HYSSNA 0320-305 50 | BJUV 042-830 80
STOCKHOLM 08-756 67 60 | BORLÄNGE 0243-21 25 00
MANTORP 0142-670 700 | KARLSTAD 054-202 16 50 | KALMAR 0480-889 44
(ej Bürstner)

BERGFOTHS GRAFISKA AB

