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2022
VÄLJ RÄTT
VÄRMESYSTEM
Prova på Champing
– den nya trenden
Nytt campingmuseum
– på danska Fyn

ÅRETS NYHETER:
BEACHY, EXCELLENT EDITION OCH MAXIA
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INLEDNING

HOBBYS STARKASTE
MODELLPROGRAM NÅGONSIN!
Med modellutbudet för säsongen 2022 når Hobby en ny milstolpe i sin närmare 55-åriga historia. Inte mindre än tre helt nya serier presenteras och
sammantaget har hela modellprogrammet genomgått betydande förändringar. Personligen tror jag att säsongen 2022 kommer att gå till historien
som en av Hobbys starkaste någonsin.
Det senaste året har Hobby genomfört flera förändringar som gett positiva
resultat. Hobbys nya vd Bernd Löher har stimulerat medarbetarna med nya
spännande idéer, samarbeten med externa designbyråer har inletts och
organisatoriska förbättringar har genomförts. Det har bidragit till att öka
den goda stämningen bland Hobbys anställda – det är med ännu större pasHåkan Jägmar, försäljningschef
Hobby Sverige

sion, stolthet och noggrannhet som husvagnarna byggs idag.
Med årets modellprogram har vi en imponerande bredd som gör oss enormt
starka. Hobby har aldrig haft ett så varierat erbjudande och vår slogan Built
for life har aldrig varit mer passande.
Välkommen till Hobby – Europas största husvagnstillverkare!

INNEHÅLL
Mandö

Höstrecept

Sida 28

ÅRETS NYHETER!

Sida 9-14

Beachy ger dig nya möjligheter.

Sida 22-23

Champing på Öland

Planera semestern
Hitta din campingplats, handlare
och massor med inspiration.
campingsverige.se

Sida 6-7

Sida 17
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NYHETER 2022

STORA FÖRÄNDRINGAR I
HOBBYS MODELLPROGRAM

Övriga nyheter i korthet
- Alla modeller har fått en uppdaterad exteriör
design med bl a ny dekor.

Hobbys nyheter inför säsongen 2022 är både många och
spännande. Hela modellprogrammet har uppgraderats och
resultatet är bland annat en unik livsstilsvagn, en rymlig
familjemodell och ett lyxigt flaggskepp.

- Lättviktsserien OnTour har fått uppfräschad
interiör med nytt träslag. Även de mjukstängande
luckorna på överskåpen har ny modern design.
- De Luxe-serien har ny träfaner med horisontell
ådring och ny klädsel som ger en rymligare känsla.
Flera De Luxe-modeller har nytt skafferi med
trådbackar intill kylskåpet.

Text: Daniel Andersson Foto: Hobby

- Excellent får en ny planlösning, 540 WFU, med
fransk bädd, U-soffa och tvärställt badrum längst
bak.

Som Europas största husvagnstillverkare med över 50

Beachy

års erfarenhet, är Hobby välkänt för att bygga fordon

Årets mest iögonfallande nyhet är Beachy, ett nytt

för alla smaker och behov. Fast i år överträffar den

varumärke i Hobby-koncernen. En unik husvagn som

nordtyska husvagnsjätten sig själv.

är starkt inspirerad av vanlife-trenden och passar per-

– Vårt modellutbud har aldrig varit bredare och erbju-

fekt till fricamping. Trots sin okomplicerade konstruk-

der i år större valmöjligheter än någonsin med sju

tion har Beachy allt som behövs för en härlig cam-

modellserier och 54 planlösningar, säger Håkan Jäg-

pingupplevelse – skön sittgrupp, mysig säng, kök med

mar, försäljningschef Hobby Sverige.

värmeplatta och diskho, kylbox, praktisk förvaring och

- Prestige-serien har fått tre nya planlösningar;
540 UL, 560 UL och 650 KFU. Prestige 560 UL är
äntligen tillbaka efter några års frånvaro.

USB-uttag.
Sedan en tid tillbaka samarbetar Hobby med externa
designers och ingenjörer, vilket har satt avtryck på

Excellent Edition

modellerna såväl produktionstekniskt som utseende-

En annan nyhet är Excellent Edition som ersätter De

mässigt.

Luxe Edition. Excellent Edition har en helt ny interiör

– Hobby har nu modeller som tilltalar en ännu bredare

- ljus, rymlig och sober - perfekt för stilmedvetna

publik, inbegripet trendmedvetna campare och unga

familjer. Interiören är påkostad och genomtänkt med

familjer. Samtidigt är intresset rekordstort för våra

bl a nya luckor och ny textil. Excellent Edition finns i

klassiska välbeprövade modeller, säger Håkan.

sex planlösningar, varav fyra barnkammarvagnar.

Maxia

Prestige
Beachy, inspirerad av vanlife-trenden.

Maxia

Den nya toppserien heter Maxia och har ett exklusivt
formspråk med skandinavisk känsla. Maxia finns i två
planlösningar där 660 WQM utmärker sig med frontkök,
panoramafönster och öppen planlösning. Maxia är ett
riktigt flaggskepp som ytterligare flyttar fram Hobbys
Ny interiör i De Luxe.
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Nya Excellent Edition.

positioner som marknadsledande och dessutom visar
upp stor innovationskraft och fingertoppskänsla.

Ontour
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BEACHY

Sittgruppen förvandlas enkelt till dubbelsäng.

Stalldörr som kan öppnas helt eller delvis.

I den största modellen kan upp till
fyra vuxna eller familjer med 2–3

NYA BEACHY
– MÖJLIGHETERNAS VAGN
Beachy är ett nytt husvagnsmärke från Hobby som inte
liknar något annat på marknaden. – Glöm allt du någonsin
har känt till om camping, säger Holger Schulz, en av
Beachys skapare.
Text: Daniel Andersson Foto: Hobby

barn sova bekvämt.
– Beachy är möjligheternas vagn och
kan utrustas helt utifrån kundens

beachy 360

beachy 420

beachy 450

Längd: 5.084 mmm

Längd: 5.684 mm

Längd: 5.984 mm

önskemål, med t ex solpanel, markis
och utomhusgrill, avslutar Håkan
Jägmar.

10

Holger Schulz.

Designer Ann

e Halskov.

M

odellåret 2022 presenterar Hobby den

bys försäljningschef Holger Schulz tillsammans med

helt unika husvagnen Beachy. Enkelhet,

den danska designern Anne Halskov. Resultatet är en

ljusa naturliga färger och en riktig strand-

livsstilsvagn som trots sin okomplicerade konstrukti-

känsla har varit ledorden i arbetet med modellen.

on har allt som behövs – skön sittgrupp, mysig säng,

– Den är starkt inspirerad av vanlife-trenden och pas-

kök med värmeplatta och diskho, kylbox, praktisk för-

sar perfekt till fricamping, men är så mångsidig att den

varing och USB-uttag.

funkar till allt, säger Håkan Jägmar.

– Det finns husvagnar och husbilar och sedan finns
det Beachy. Den liknar inget annat som gjorts tidigare,

Beachy har låg vikt, avskalad nordisk stil och enkel,

ändå är den så enkel och självklar, säger Holger Schulz.

praktisk utrustning som gör den perfekt för spontana
och naturnära äventyr. Modellen är utvecklad av Hob6
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Beachy finns i tre planlösningar; 360, 420 och 450.
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SOMMAR
EXCELLENT EDITION

MAXIA

EXCELLENT EDITION – MODERN
SERIE MED NYTT FORMSPRÅK
En av årets stora Hobby-nyheter är serien Excellent Edition.
Inspirerad av skandinavisk inredningsstil är den ljus, rymlig
och sober – som gjord för designmedvetna familjer.

UPPTÄCK MAXIA – HOBBYS
NYA TOP-OF-THE-LINE
Hobbys uppgraderade modellprogram kröns med den nya
toppserien Maxia. Maxia sätter en ny standard för lyxigt
husvagnsliv och överraskar med flera innovativa stilgrepp och
spännande lösningar.

Text: Daniel Andersson Foto: Hobby
Text: Daniel Andersson Foto: Hobby

N

ya Excellent Edition, som ersätter De Luxe

och ombonad inredning som skapar en mysig atmos-

Edition, är en del av Hobbys satsning på ett

fär. Interiören är påkostad och genomtänkt med bl a

nytt formspråk. De ljusa färgerna och raka

nya luckor och ny textil. Excellent Edition finns i sex

linjerna skapar en modern, sober känsla och förstär-

planlösningar, varav fyra barnkammarvagnar med

ker det rymliga intrycket. Serien passar perfekt för

våningssängar. Modellerna spänner över ett brett

stilmedvetna familjer som samtidigt värdesätter
praktiska funktioner och beprövade lösningar. Som

H

obbys nya formspråk märks särskilt tydligt

Exteriört utmärker sig Maxia med minikulhamrad

på Maxia-serien. Inspirationen från skandi-

plåt, svarta aluminiumfälgar och antracitgråa dekor-

navisk formgivning är uppenbar och ambiti-

fält som signalerar att detta är något utöver det vanli-

onen har varit att bygga en husvagn som är gjord för

ga. Listan på utrustning som ingår som standard i

spektrum – från den lättaste 460 UFe (1350 kg) till

”hygge”, det danska begreppet för att njuta, må bra

Maxia är lång, bl a aluminiumfälgar, 7-zonsmadrasser

den dubbelaxlade 650 KMKe (1900 kg).

och unna sig något gott.

och värmesystemet Truma Combi 6 E. Maxia 660

alltid i en Hobby finns det gott om stämningsbelysning

WQM kan även fås med Alde värmesystem inklusive
Maxia finns initialt i två planlösningar; 495 UL och
Fyra modeller har våningssängar.

vattenburen golvvärme.

660 WQM. Maxia 495 UL är 712 cm lång, har en
U-formad sittgrupp och två enkelsängar längst fram.
Flaggskeppet Maxia 660 WQM har generösa utrymmen på nästan 20 kvm och fångar ögat med modernt
frontkök, panoramafönster och öppna ytor.

Moderna luckor i Excellent Edition 650 KMFe.
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660 WQM, semesterlägenhet på hjul. (3D-visualisering)

Ombonat och bekvämt sovrum i 495 UL.
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HOBBY KOMPLETT

MODELLPROGRAM

FULLUTRUSTAD DIREKT
FRÅN FABRIKEN

ÖVERSIKT MODELLPROGRAM 2022

Vill du slippa kompromissa mellan komfort och pris? Då ska du välja Hobby. Alla våra fordon är fullutrustade direkt från fabriken. Vi kallar det HobbyKomplett. Andra tillverkare
har dyra tilläggspaket som du måste betala extra för – hos oss ingår allt från början.

Det finns en Hobby för varje smak. Med sex modellserier och sammanlagt 59 planlösningar finns det mycket att välja på oavsett hur din familjekonstellation ser ut
och vilka behov du ställer på ditt mobila boende. Välgjort in i minsta detalj och med
optimal komfort per investerad krona. Välkommen att hitta just din Hobby!

I listan nedan ser du höjdpunkterna från vårt Hobby-komplettpaket markerade med en grön bock.

CHASSI / SÄKERHET
Stabilisatorkoppling KNOTT
Påskjutsbroms med automatisk

BODEL
Garderob med innerbelysning
Överskåp med stort förvaringsutrymme

bromsjustering KNOTT ANS

och luckor med softstängning

• Bagageutrymme

• Förvaringsfack under sittgrupp

Rymligt hörnunderskåp
• Låssystem med samma nyckel till allt
• 3:e bromslykta integrerad

KÖK
Utdragslådor av komfortstorlek med fullt utdrag,

ONTOUR

DE LUXE

EXCELLENT

• Dimbakljus

softstängning och trycklås

• Planlösningar: 3

• Planlösningar: 15

• Planlösningar: 12

• Hjulstötdämpare

• Besticklåda

• Sovplatser: upp till 5

• Sovplatser: upp till 7

• Sovplatser: upp till 5

Förstärkta stödben
• Tempo 100 godkänd

• Dubbelsängar: 2

• Dubbelsängar: 9

• Dubbelsängar: 6

VATTEN / GASOL / EL

• Enkelsängar: 1

• Queensbäddar: 1

• Queensbäddar: 1

• Gråvattentank 23,5 liter, rullbar

• Barnsängar: 1

• Enkelsängar: 4

• Enkelsängar: 5

FÖNSTER

• Dränkbar pump

• Klädselkombination: Granit

• Barnsängar: 5

• Klädselkombination: Stilo

• Fönster, öppningsbart, med dubbelglas och toning

• Gasolregulator med övertryckssäkring

• Inredning: Cape Town / Vit

• Klädselkombination: Lago

• Inredning: Olmo Pavarotti / Magnolia

Kombikassetter med mörkläggning och insektsnät, för
samtliga fönster (förutom badrum)

(DIN EN 12 864) och slang Gasfördelare i köket

• Inredning: Olmo Pavarotti / Vit

Separat ljusströmbrytare för barn
• 12V - paket inkl. laddningsregulator,

KONSTRUKTION
Taklucka DOMETIC-SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm,

batteri, batterisensor.
• Jordfelsbrytare

med mörkläggningsgardin och insekts-

• Antennuttag med koaxialkablage i bodelen

skyddsplissé, vardagsrum

• 13-polig anslutning till dragbil, typ JAEGER

Ingångsdörr, extra bred med trippel låsning, fönster,

• Brandvarnare

avfallskorg, förvaringsfack och insektsnät i dörramen, utförande beroende på modell
• Insteg
• Integrerad förtältslist

SMART HOME

EXCELLENT EDITION

PRESTIGE

MAXIA

• Planlösningar: 6

• Planlösningar: 13

• Planlösningar: 2

• Sovplatser: upp till 5

• Sovplatser: upp till 7

• Sovplatser: upp till 4

VÄRMESYSTEM

• Dubbelsängar: 5

• Dubbelsängar: 6

• Dubbelsängar: 1

• Truma Combi 6E inkl. 10 liters varmvatten-

• Enkelsängar: 1

• Queensbäddar: 2

• Queensbäddar: 1

beredare, beroende på modell

• Barnsängar: 4

• Enkelsängar: 5

• Enkelsängar: 1

• Truma S-3004 med elektrisk extravärme

• Klädselkombination: Neo

• Barnsängar: 3

• Klädselkombination: Pico

Truma Ultraheat, beroende på modell

• Inredning: Cape Town / Vit

• Klädselkombination: Taiga

HOBBY CONNECT, styrning för intern teknik via
Hobby-manöverpanel och Bluetooth med app

• Markislister med avrinning, front / bak
Isolerade hjulhus
• Skärmkant med list för hjulhusskydd
LED-förtältlampa
• Gasolkoffert

• Inredning: Moyet ek / Vitt läder
10
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• Standardutrustning

Höjdpunkter ur HOBBY-KOMPLETTPAKETET
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PLANLÖSNINGAR 2022

HITTA PLANLÖSNINGEN SOM PASSAR DIG
BARNSÄNGAR

Här ser du alla våra planlösningar. På vår sajt finns en konfigurator där du enkelt bygger
din egen husvagn. Du kommer att upptäcka att Hobby har ett enormt brett modellprogram
– och prisvärt!

470 KMF

3

2

96

490 KMF

3

2

150

515 UHK

5

2

150

540 KMFe

3

2

150

DUBBELSÄNGAR
390 SF

4

96

400 SFe

3

150

440 SF

3

96

455 UF

4

96

Ontour

De Luxe, Excellent Edition

De Luxe

De Luxe

L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

3

545 KMF

Ontour

De Luxe

De Luxe

De Luxe

L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe

495 UFe

495 WFB

540 WFU

4

150

4

150

4

150

4

2

150

3

560 KMFe

2

150

650 KFU

4

2

150

650 KMFe

3

2

150

150

De Luxe, Excellent Edition

De Luxe, Excellent Edition

Prestige

Excellent Edition

L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

NY!
720 UKFe

Excellent

De Luxe, Excellent

Excellent

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

4

150

560 FC

4

150

560 WFU

4

150

650 UMFe

2

150

720 KWFU

4

2

150

BYGG DIN
EGEN HUSVAGN

De Luxe, Excellent Edition

560 CFe

5

4

1

Komponera den optimala
husvagnen med vår konfigurator.
Skanna QR-koden!

150

Prestige

Prestige

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

QUEENSBÄDDAR
460 SFf

2

1

150

De Luxe

Excellent

Prestige

Excellent, Prestige

Excellent

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC

4

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UFf

150

4

150

650 UFf

4

150

660 WQM

DE NYA 2022-MODELLERNA
FINNS HOS VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE
FRÅN SEPTEMBER. HÅLL UTKIK!

4

157

720 WQC

4

150

FRONTKÖK!

Prestige

Excellent

Prestige

Maxia

Prestige

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg
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PLANLÖSNINGAR 2022

HOBBY CONNECT

ENKELSÄNGAR
460 DL

3

96

460 LU

4

96

460 SL

3

150

4

495 UL

150

Ontour

De Luxe

Excellent

De Luxe, Excellent, Excellent Edition

L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL

4

133

515 UHL

6

150

540 WLU

4

150

4

540 UL

SÅ STYR DU DIN HUSVAGN

150

Med HobbyConnect kan du övervaka din husvagn var du än befinner dig.

M

d bluetooth.

Ny styrpanel me

ed appen HobbyConnect kan du styra

Styr via bluetooth

och övervaka flera funktioner i din hus-

Alla Hobbyvagnar från och med 2021 års modell kan

vagn via en smartphone, bland annat

styras med appen via bluetooth. Det behövs inget
tillval utan ingår som standard. För att kunna styra

Maxia

De Luxe

Excellent

De Luxe, Excellent, Prestige

strömförsörjning, batteri, vatten, värme, ac, position

L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

och belysning. Du kan till exempel spara ljusinställ-

funktionerna på distans krävs tillvalet HobbyCon-

ningar, kontrollera batteristatusen och tanknivåer-

nect+. HobbyConnect kan eftermonteras i Hobby

na eller starta klimatanläggningen eller värmesyste-

husvagnar från årsmodell 2017 och senare.

560 WLU

4

150

560 UL

4

150

620 CL

4

150

720 WLC

4

150

met.

Prestige

Prestige

Excellent, Prestige

Prestige

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

MERVÄRDE PÅ
MERVÄRDE
PÅ
DIN FRITID.

Mysig sittgrupp i Excellent Edition 650 KMFe.

FÖRMÅNER
FÖRMÅNER
AKTIVITETER
AKTIVITETER
TRYGGT

DIN FRITID.

Du är välkommen med i ett härligt gäng
medlemsfamiljer som delar ditt mobila
Du är välkommen
med i ett härligt
gäng
fritidsintresse.
Ditt medlemskort
i Caravan Club
medlemsfamiljer som delar ditt mobila
är laddat med många fina förmåner som kan
fritidsintresse. Ditt medlemskort i Caravan Club
ge dig mervärde på din fritid.
är laddat med många fina förmåner som kan
ge dig mervärde på din fritid.

TRYGGT
Caravan Club of Sweden är en ideell förening för
Caravan Club
of Sweden
en ideell förening
för
alla som
gillar är
campinglivet
och mobil
fritid.
alla som gillar
campinglivet
mobil
Klubben
bildadesoch
1958
och fritid.
har idag fler än
Klubben bildades
1958 och har idag fler än
29 000 medlemsfamiljer.
29 000 medlemsfamiljer.
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– Bli en av oss du också!

– Bli en av oss du också!

www.caravanclub.se

www.caravanclub.se
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VÄRMESYSTEM

CHAMPING

SÅ VÄLJER DU RÄTT VÄRMESYSTEM

CHAMPING 1/1-S

Hobbys husvagnar är utrustade med moderna värmesystem för alla
årstider. Valet mellan luftburen eller vattenburen värme är en smaksak.
Text: Daniel Andersson Foto: Hobby

T

CHAMPING

ruma och Alde är världsledande på värmesystem till fritidsfordon. I Hobby husvagnar sitter Trumavärmare som standard, men många

– DEN NYA SEMESTERFORMEN

modeller kan utrustas med Alde-panna som tillval.
– Allt fler av våra modeller har Truma Combi 6 E som
standard. Den har gasol-, el- eller blanddrift vilket ger
flexibilitet. Alla våra fullbreddsvagnar, med bredd 250
cm, kan utrustas med Alde. Utöver det kan man även

Längtar du efter en klassisk solresa? Charterupplevelsen är
närmare än du tror. Böda Sand på Öland erbjuder en ny
semesterform som snabbt blivit succé - champing.

få vattenburen golvvärme till ett flertal populära
Hobby-modeller, säger Håkan Jägmar, försäljningschef Hobby Sverige.
och Truma luftburen värme. Det är helt enkelt en
Nils Ekstrand på Truma Skandinavien har lång erfa-

smaksak vilket man föredrar, säger han.

renhet av både Alde och Truma.

Trumas system väger lite mindre och ger värme

– Det är två kompetenta, fullgoda system som funge-

snabbt. Alde är något tyngre, men ger å andra sidan en

rar bra. Skillnaden är att Alde har vattenburen värme

mer direkt, precis och tystare värme.

VÄRMESYSTEM I HOBBY

Text: Daniel Andersson Foto: Martin Palm

E

tt företag som länge sett potentialen i svensk

Gästerna har snabbt tagit den här semesterformen

camping och nu tagit chansen att utveckla sin

till hjärtat.

verksamhet är Böda Sand på Öland. Redan för

– Det är otroligt att se hur snabbt nya trender och

tio år sedan lanserade Böda Sand begreppet cham-

beteendemönster kan uppstå. Många som provat

Truma Combi 6 E är en varmluftsvärmare

Truma S-3004 är en gasolvärmare som

Alde Compact 3020 HE är ett vattenbu-

ping. Vad innebär det egentligen?

denna typen av semester är helt betagna över cam-

med

varmvattenberedare.

ger värme även om du saknar tillgång till

ret system som ger både värme och varm-

– Champing är en sammanslagning av det bästa med

pingens upplevelser och möjligheter. Man känner att

Den har integrerade elektriska värmesta-

strömkälla. Truma S-värmarna ger upp till

vatten. Systemet innehåller både en

charter och camping. Vi har i 35 år utvecklat Böda

man gör något bra, hållbart och skapar värdefulla och

var som låter värmaren gå med gas-, el-

3500 watts värmeeffekt, har en platsbe-

gasolbrännare och elpatroner och kan

Sand till ett klimatsmart alternativ till utländsk char-

nya upplevelser för familjen, säger Anna och tillägger:

eller blanddrift. När fordonet står stilla

sparande design och fördelar varmluften

användas med antingen gasol, el- eller

ter. Det har varit svårt att få den traditionella charter-

– Jag tror att champingtrenden och hemester är här

kan Combi-värmaren användas helt utan

snabbt. Hobbyvagnarna har även elekt-

blanddrift. Alde fungerar genom att cirku-

turisten att prova camping, men coronaläget gjorde

för att stanna även efter pandemin.

extern strömkälla. Ett prisvärt system för

risk extravärme som då kan ge ytterligare

lera varm glykolblandning genom rör och

att trenden vände över en natt, säger Anna Barkevall,

fricamping med duschmöjligheter.

effekt på upp till 2000 watt.

värmekonvektorer, i likhet med de värme-

vd Böda Sand.

integrerad

system som används i många hem. Erkänt
kompetent för året-runt-användning.

Brett och varierat utbud

Kort om Böda Sand

På Böda Sand finns det man kan önska på en charterresa såsom bra boende, bra och varierade restauranger, barnunderhållning, ungdomskoncept och mycket
nöje. På området ligger även en 9-hålsgolfbana, padelbanor och tennis som en del av ett större sportkoncept.
– Detta kombinerat med friheten, öppenheten och
Modeller med Truma Combi 6E som standard: 495 WFB, 540 WFU, 540 WLU, 545 KMF, 560 KMFe, 560 CFe, 560 WFU,

utomhusupplevelsen som är campingens styrkor är

560 WLU, 560 UL, 560 FC, 620 CL, 650 UMFe, 650 KMFe, 650 KFU, 650 Uff, 660 WFC, 660 WQM, 720 UKFe, 720 KWFU, 720 WLC, 720 WQC.

det vi länge kallat just champing, säger Anna vidare.

Modeller med Alde värmare som tillval: Alla modeller med fullbredd, 250 cm breda. Modeller med Alde vattenburen
golvvärme som tillval: 620 CL, 650 KFU, 650 KMFe, 660 WFC, 660 WQM MAXIA och samtliga 720-modeller.
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Sveriges största campinganläggning med 1350
campingplatser och 125 stugor. Ligger längs med
en milslång, kritvit sandstrand och är en komplett
by med badland, sportcamp, youthcamp, restauranger, after beach, bageri, ICA-butik, frisör,
kiosk, deli och pizzeria. På anläggningen ligger
även Böda Sand GK – en 9-håls fullängdsbana.

HÖST 2021
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CAMPINGMUSEUM

CAMPINGMUSEUM
I SLOTTSMILJÖ

Moderna glampingtält ingår också i utställningen.

Isabella-tält i tidstypisk färgnyans.

Volkswagen T2 från 1970.

I maj öppnade Camping Outdoor Museum på Egeskov slott på
danska Fyn. Räkna med massor av nostalgi, men också visioner
om framtidens camping.
Text: Daniel Andersson Foto: Egeskov, DCU

D
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Museet lyfter även fram friluftslivet med bland annat

et vackra 1500-talsslottet Egeskov ligger

ser i det fria, säger Anne-Vibeke Isaksen, ordförande i

några mil söder om Odense. I samarbete

DCU.

kajakpaddling, skärmflygning, cykling och surfing.

pas första camping- och friluftsmuseum nyligen slagit

Den 2000 kvadratmeter stora utställningen visar upp

Hobby har bidragit med ett urval av sina produkter, bland

upp portarna i en av slottets flyglar. Här kan besökar-

såväl husvagnar och husbilar som tält i alla dess for-

annat en husvagn med våningssäng och en campervan

na uppleva en tidsresa genom campingens historia –

mer. Här finns t ex föregångaren till Camp-let som lan-

med lösa inredningsmoduler som besökaren själv kan

från 1960-talets retrovagnar till dagens moderna

serades 1969, en Volkswagen T2 från 1970 och en

arrangera till sina drömmars husbil. Som pricken över i är

glampingtält.

husvagn från MKP, ett danskt märke som var verk-

Hobbys nya Beachy på väg in i utställningen.

– I en tid då fler än någonsin söker sig till naturen och

samt 1950-1988. Montrarna är rikligt utsmyckade

åker på campingsemester, hoppas jag att det nya

med kuriosa i tidstypisk stil som till exempel tidskrif-

Läs mer om museet på

museet kan inspirera människor till härliga upplevel-

ter, picknickkorgar, stormkök och campingmöbler.

egeskov.dk/campingoutdoormuseum

HÖST 2021

med DCU Dansk Camping Union har Euro-

HÖST 2021
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VINTERCAMPING

Den varma luften från konvektorerna
strömmar upp bakom soffa och överskåp.

Modeller med Alde värmare som tillval: Alla modeller
med fullbredd, 250 cm breda. Modeller med Alde vattenburen golvvärme som tillval: 620 CL, 650 KFU, 650
KMFe, 660 WFC, 660 WQM MAXIA och samtliga
720-modeller.

Tänk på detta!

HOBBY I ALLA VÄDER

Magnus Niburg är verkmästare på Tumbo Husvagnar & Husbilar. – Se till att värmen får cirkulera fritt
i din husvagn eller husbil, så utnyttjar du värmesystemet maximalt, säger han.

Allt fler upptäcker tjusningen med att vintercampa.
Hobbysmodeller med vattenburen värme från Alde är perfekta
för året-runt-användning.

Här är fler tips för en lyckad vintercamping:
– Undvik att placera saker på gallret ovanför konvektorn.
– Mattor som går upp mot luftintagen på möblerna
hindrar tilluften till konvektorerna.
– Överfyll inte överskåpen så att luftcirkulationen
hindras.
– Undvik att placera kuddar eller dylikt ovanpå cirkulationsöppningarna. Förhindras cirkulationen
försvinner den varma luftspärren och det blir kallras från fönstren.
– Håll takskorstenen fri från snö.

Text: Daniel Andersson Foto: Hobby, Alde

Hobbys vattenburna golvvärme utvecklades tillsammans med Alde och introducerades modellåret 2018.

G

nistrande skidbackar, istäckta sjöar och

– Under våra maxtester i köldkammaren undersö-

vintervandringar på fjället lockar många att

ker vi hur många minusgrader vagnen kan utsättas för

campa året om. Då krävs en husvagn med

och ändå hålla 20 graders värme. Vi testar både gas

goda vinteregenskaper. Svenska Alde grundades
redan 1949 och är ledande på vattenburna värmesystem till fritidsfordon.
– Vattenburen värme är behaglig, ljudlös och
effektiv. Dessutom miljöanpassad, eftersom vi använder el och gasol som energikällor, säger Håkan Streimer, försäljningschef på Alde.
På Aldes anläggning i Färlöv utanför Kristianstad
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och el, var för sig och tillsammans, berättar Håkan.
I Aldes uppvärmningstest står sig Hobby mycket
bra. I testet kyls vagnen först ner till minus 15 grader.

– Hobby ligger i framkant vad gäller möbelkonstruktion. För

Sedan sätts värmaren i gång och man mäter hur lång

att få rätt luftströmmar i vagnen krävs att möblerna är korrekt

till det tar att uppnå 20 plusgrader.

utformade.

– För att hamna i klass 3, det bästa resultatet, ska
vagnen bli varm på fyra timmar. Hobbys modeller brukar klara det betydligt kortare tid, säger Håkan.

testar Hobby årligen olika prototypers vinteregens-

Komforttesterna går ut på att kolla vagnens vär-

kaper. Hobbys vattenburna golvvärme utvecklades

meegenskaper när temperaturen utomhus varierar.

tillsammans med Alde och introducerades modellåret

Utformningen av inredningen spelar stor roll för upp-

2018.

värmningen.

HÖST 2021

Med Aldevärme är Hobby en prisvärd
husvagn med bra värmekomfort,
perfekt för vintercamping.

Ihilit reperum evenda nonsedistium
fugit, id ex et voluptur, con nos experio
ribus, qui aut et occuptiae endit voluptiur? Qui
delibus,
sumquam
facia vel
Alde genomför
årligen
tester
på Hobbyvagnar.

Relationen mellan Hobby och Alde går många år tillbaka.
– Vi har ett tätt och bra samarbete. Eftersom vi ligger nära
geografiskt träffas vi kontinuerligt, berättar Håkan.
Sammantaget ger han ett gott betyg till Hobby som åretrunt-vagn.
– Med Aldevärme är Hobby en prisvärd husvagn med bra
värmekomfort.
HÖST 2021
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MANDÖ
SOMMAR

En traktortur över till Mandö går fint när tidvattnet dragit sig tillbaka.

HAVETS BOTTEN TAR
DIG TILL MANDÖ

längs med havsbottnen. Bara det en upplevelse i sig.

stranden finns den gamla vattenståndsmätaren kvar

Ute på ön tar man sig runt till fots, på cykel eller med

och här kan man studera hur vattennivåerna har

häst och vagn.

förändrats under årens lopp.

Mandö har camping för den som vill stanna över natten. På Mandö Kro serveras det traditionsenlig god

Ribe

dansk mat med influenser från havet och världen. Det

– EN PÄRLA I VADEHAVET

finns även café, butik och glasskiosk på ön. Förutom
den gamla vitkalkade kyrkan finns Mandöhuset som
är ett museum över ett gammalt skepparhem från
1800-talet. Här är allt som det var den gången och ett

Med sin egen dygnsrytm, styrd efter tidvattnet, är det en
upplevelse att befinna sig på Mandö. Den friska luften, blå himlen
och havet som omgärdar ön ger en känsla av frid och ro.
Strandpiparen seglar konstant över sandbankarna och fårens
siluetter syns på vallarna dygnet runt. Helt enkelt ett paradis.

Danmarks äldsta stad Ribe blev 2014 utsedd till
en av Europas vackraste mindre städer. Den gamla stadsmiljön med anor från 700-talet är ett måste när man befinner sig på den danska västkusten.

besök här är som att förflyttas bak i tiden. Nere vid

Mandö kyrka.

Text: Sanna Ohlander Foto: Torbjörn Lagerwall

V

adehavet. Kyrkan på ön är från mitten av

par som markerar var tidvattnet går in och ut. När tid-

1600-talet och är byggd på öns högsta

vattnet drag sig tillbaka myllrar havsbottnen av liv och

punkt. Då ön vid några tillfällen genom

här kan man hitta ostron, musslor och snäckor.

århundradena har översvämmats finns det numera en

22

hög vall som omsluter och skyddar ön. Här finns det

Att resa till Mandö sker helt enligt tidvattnets premis-

idag en cykelväg längs med hela vallen där man kan

ser. Två gånger om dygnet blir ön helt avskärmad från

cykla eller promenera, titta på tidvattnet och det fan-

fastlandet då tidvattnet är högt. Vid lågvatten kan

tastiska fågel- och djurlivet. Fåren betar i lugn och ro

man å andra sidan ta bilen själv eller åka med traktor-

längs med vallarna och ute i havet är det placerat stol-

bussen ut till ön. Då kör man på en markerad väg

HÖST 2021

HÖST 2021
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Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

PRYLAR Välkommen till Bredängs
FÖR CAMPING
Camping Stockholm
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Inga låsta artiklar!

700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City)
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat.
350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets
brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.
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Inget medlemskap!

700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City)
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat.
350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets
brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.
Inget medlemskap!
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badbrygga.
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Alla fabrikat beskrivna
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Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets
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Mässreportage

Bredängs Camping Teknikartiklar
Stockholm

Bredängs Camping Stockholm

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se
Köpguider

Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com
Nyheter | www.bredangcamping.se

Bredängs Camping Stockholm

Handlarregister
Nyheter
Gör det själv
Köp & sälj

GRATTIS ROGER

Veteranhusbilar

Alla fabrikat beskrivna

Bredängs Camping Stockholm
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Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

1 500 stycken
Verkstadsreportage
husbilsintresserade
besöker oss
Veteranhusbilar dagligen

Handlarregister

har över
30 200 medlemmar.
Verkstadsreportage

Gör det själv
Nyheter

Veteranhusbilar
Köp & sälj

Köp & sälj

Gör det själv
Köp & sälj

beläggningen på våra 34 campingplatser ökar, under
högsommaren har det varit fullt på de flesta ställen.

BÄTTRE KOMFORT

Du och din hustru Eva har campat sedan 70-talet?

DOMETIC FRESHJET 2200

några turer i lånade husvagnar. Efter att barnen fötts på
90-talet skaffade vi egen husvagn. Nu har vi säsongsplats på Caravancampingen i Kärradal med vår Hobbyvagn.alltomhusbilen.se

Inga låsta artiklar!

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

Dometic FreshJet 2200 är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning.

FRESHJET 2200
LYXIG STRANDSTOL Royal Camping Lyx en praktisk strand- och solstol med flera funktioner,DOMETIC
bl a ryggsäck,
förvaringsfack
ochinomhusklimatet.
Kraftfull
men ändå energisnål,
för det perfekta

3

Den är en utmärkt uppgradering för din nästa semester.
HOPFÄLLBAR CYKEL GoCamp cykel Cappuccino som är lätt att stuva undan vid transport.
Cykeln har en låg ram, endast

1 500 stycken
husbilsintresserade
besöker oss
dagligen

Alla fabrikat beskrivna

4

lätt att ta med på resan i husbil och husvagn. Pris hos Kama Fritid 1049 kr.

7

Priset hos Kama Fritid är 3225 kr.
Kama Fritid för 1385 kr.

10

8

SERVIS I 12 DELAR, Luna-servis. Pris 515 kr hos Kama Fritid.

9

SLADDLÖS DAMM-SUGARE Tristar. Finns att köpa hos

LEGO HUSVAGNS-SEMESTER Minst 3 olika bygg- och lekupplevelser. Från nio år och kostar 1195 kr hos Kama Fritid.

• Effektiv uppvärmning av varmvatten
• Låg strömförbrukning

Teknikartiklar
dometic.com

Handlarregister
Gör det själv
Köp & sälj

– I september
har vi en internationell träff i Spanien.
dometic.com
Sedan satsar vi rejält på att utveckla Camping-festiva-

hitta någonting att engagera sig i. Det ska vara kul och

Dometic FreshJet 2200 är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning.
stimulerande att vara med i Caravan Club!
Kraftfull men ändå energisnål, för det perfekta inomhusklimatet.
Den är en utmärkt uppgradering för din nästa semester.

DOMETIC FRESHJET 2200
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FreshJet
2200
är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning
Med Alde VärmeDometic
system
får Ni
också
Kraftfull men ändå energisnål, för det perfekta inomhusklimatet.
• Snabb uppvärmning
- 8,5uppgradering
kW effektför din nästa semester.
Den är en utmärkt

och hur enkelt campinglivet kanVeteranhusbilar
vara.

DOMETIC FRESHJET 2200
GÖR EGEN PIZZA
Tristar Pizza Maker gör en 30 cm pizza på några minuter.
Bredängs

ROBUST GASOLGRILL Cadac Citi Chef 40 FS en gasolgrill med ben i trä,

Alde Värmesystem ger hela familjen en oslagbart
skön inomhusmiljö. Njut av marknadens i särklass
tystaste värmeanläggning tack vare konvektionsteknologi och attBÄTTRE
luften cirkulerar
KOMFORTav sig själv med
hjälp av naturlagarna.
MED ETT PERFEKT INOMHUSKLIMAT

oss samtidigt om varför vi började
med husvagnslivet
Verkstadsreportage
DOMETIC FRESHJET 2200

Camping dometic.com
Stockholm
lerna och verksamheten för de yngre. Tack vare att vi
Stora Sällskapetsväg 60 | 127BÄTTRE
31 Skärholmen | 08-97KOMFORT
70 71
Non-stick-beläggningen ser till att pizzan inte klibbar och att Pizza Maker är enkel att rengöra. Pris hos Kama Fritid är 754 kr. 5 SKOSTRUMPAN SKINNERS
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se
vuxit
så mycket finns det oändliga möjligheter för alla att
MED ETT PERFEKT
INOMHUSKLIMAT
Du slipper halka och skyddar fötterna mot vassa stenar. Pris hos Freedom Travel är 499 kr. 6 WECAMP TVÄTTMASKIN Portabel hopfällbar tvättmaskin
40 cm, justerbar sadel (76-96 cm höjd). Den kostar 4750 kr hos Kama Fritid.

K

Nyheter

tyder på att det här blir vårt bästa år någonsin. Även

MED ETT PERFEKT INOMHUSKLIMAT

kylfack. Priset är 549 kr hos Kama Fritid.

Gör

Köpguider

Handlarregister
– Tillströmning
av nya medlemmar är fantastisk! Allt

Dometic FreshJet 2200 är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning.
BÄTTRE KOMFORT
Köpguider
Kraftfull men ändå energisnål, för det perfekta inomhusklimatet.
Vad är
på gång i Caravan Club?
MED ETT PERFEKT INOMHUSKLIMAT
Den är en utmärkt uppgradering för din nästa semester.
MILJÖVÄNLIG ENGÅNGSGRILL CasusGrill är gjord av helt naturliga material – kol, lavasten, bambu och kartong. Grilltiden är ca 60 minuter.
Nyheter

2

Handla

…Hansson, nyvald ordförande i Caravan
Club som nu
Gör det själv

Inget medlemskap!

DOMETIC FRESHJET 2200

1

Teknikartiklar

Alla fabrikat beskrivna
Köpguider
Handlarregister

Mer än 300 tester!
MEDtunnelbanestation
ETT PERFEKT
INOMHUSKLIMAT
700 meter till Bredängs
och 19
minuter till T-Centralen (City)
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat.
Över 130 resmål!
Dometic
FreshJet 2200
är en kompakt,
lätt och tystgående klimatanläggning.
350 m från
Mälarhöjdsbadet
med sandstrand
och badbrygga.
Under perioden maj
- september
går en
reguljär ångbåt
från
Mälarhöjdsbadets
Kraftfull
men ändå
energisnål,
för det
perfekta
inomhusklimatet.
Mässreportage
BÄTTRE
KOMFORT
bryggaDen
till Stockholms
Stadshus
eller
Drottningholms
Slott.
är en utmärkt
uppgradering
för din nästa
semester.

Pris 102 kr hos Holiday Fritid.

Vetera

Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

BÄTTRE KOMFORT
DOMETIC FRESHJET 2200
Utomjordiskt bra!
Men ni gillar också att resa runt med husvagn?
BÄTTRE KOMFORT
BÄTTRE
KOMFORT
5
– Vi älskar att åka i väg både kortare och längre resor.
DOMETIC FRESHJET 2200
Nära till DOMETIC FRESHJET
Därför
har vi skaffat en liten smidig resevagn, även det
2200
stad
och bad
BÄTTRE
KOMFORT
en Hobby. Ett mer flexibelt sätt att campa. Det påminner

6

Mässreportage

– Ja, de första åren tältade vi mest, men det blev även

Välkommen till Bredängs
BÄTTRE KOMFORT
Camping
Stockholm
DOMETIC FRESHJET 2200

1

Verkstadsr

Över 130 resmål!

Bredängs Camping Stockholm

Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

3

Alla fabrikat b

Verkstadsreportage

1 500 stycken
husbilsintresserade
besöker oss
dagligen

Utomjordiskt bra!
stad och bad
Mässreportage
Utomjordiskt
bra!
4-stjärniga servicehusNära
| Vandrarhemtill
och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter
Teknikartiklar
Inga låsta artiklar!
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets
brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.
Mer än 300 tester!

9

1 500 stycken
4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter
husbilsintresserade
besöker oss
dagligen

Mer än 300 tester!

domet

• Ett värmesystem för alla årstider
Eftersom Alde Värmesystem är vattenburet kan
du välja till smarta och komforthöjande tillbehör
som t.ex. skön golvvärme via rörslingor i golvet
eller handduksvärmare i duschutrymmet.
På www.alde.se kan du läsa mer om Alde Värmesystem och våra tillbehör. Välkommen in i värmen!

dometic.com

BÄTTRE KOMFORT

HÖST 2021
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12

TILLVAL

UPPGRADERA DIN HOBBY

11

– DET FINNS MÅNGA PRISVÄRDA TILLBEHÖR!
4
9

2

3

Med takmonterad markis kan
takskenan användas för andra
ändamål, till exempel ett förtält.

15

8
Styr vagnen via trådlös
handkontroll eller en
app på en smartphone.

5

10

1
14

13

6

7
1

STORT GARAGE

4

TAKMARKIS

KMFe . Förstärkt chassi för

9

UGN

Vid våningssängar till

Thule Omnistor 6300, bredd

totalvikt 2000 kg inkl. svart-

Thetford inkl. grill, 36 liter.

modellerna 490/545 KMF,

350 cm x djup 250 cm.

polerade lättmetallfälgar.

PRIS 6750 KR.

515 UHK, 540/560 KMFe.

PRISEXEMPEL 13 500 KR.

10 STOR SPIS
5

2

TAKMONTERAD AC

Dometic Freshjet 2200.

CYKELSTÄLL

7

ANTISLADDSYSTEM

Thule cykelställ bak för

Knott ETS Plus.

2 cyklar, PRIS 3690 KR.

PRIS 9420 KR.

6
3

FÖRSTÄRKT CHASSI

8

MOVER

BLINKERS

Till modellerna 515 UHL/

Fabriksmonterad Mover,

Dynamiska blinkers.

UHK , 540 WLU, 545 KMF,

Reich easydriver Pro 1,8.

PRIS 2800 KR.

560 CFe, WFU, WLU, FC, LU,

PRIS FRÅN 26 370 KR.
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15 ALL INCLUSIVE

I All inclusive ingår bl a 12V - paket inkl.
laddningsregulator, batteri, batterisensor
och elektrisk tillsatsvärmare.

VIA SMARTPHONE

Truma Combi 6E är standard i följande

Thetford inkl. grill.

Hobby Connect.

modeller: 495 WFB, 540 WFU, 540 WLU,

PRIS 11 860 KR. *

PRIS 7990 KR.

545 KMF, 560 KMFe, 560 CFe, 560 WFU,
560 WLU, 560 UL, 560 FC, 620 CL, 650

11 MIKROVÅGSUGN

PRIS 23 930 KR.

Dometic. PRIS 3410 KR.
13 FJÄRRSTYRNING

PRIS 12 190 KR.

PRIS 8120 KR.

12 KÖKSFLÄKT

14 TREVÅNINGSSÄNG

UMFe, 650 KMFe, 650 KFU, 650 Uff, 660

VATTENBUREN GOLVVÄRME

Dometic inkl. köksfläkt.

Pris 5950 kr. Nyhet – model-

WFC, 660 WQM, 720 UKFe, 720 KWFU,

Till följade modeller 620 CL, 650 KFU,

PRIS 7190 KR

lerna 545 KMF och 650

720 WLC, 720 WQC. Det är perfekt om

650 KMFe, 660 WFC 660 WQM

KMFe får 3 fönster vid

man vill fricampa.

MAXIA, 720 WLC , 720 WQC.

* Tillval Prestige

beställning av 3-våningssäng.

PRIS 14 570 KR

RECEPT

UTFLYKTSMÅL

BJUD IN TILL HÄRLIG HÖSTMIDDAG!

UTFLYKTSMÅL

Bjud på en trerättersmiddag tillagad i husvagnen. Trots små utrymmen och liten
förvaring går det lätt att laga till mat med rätt planering och bra utrustning.
Proviantera innan du kör ut eller titta in till någon av alla gårdsbutiker som finns
längs våra svenska vägar.
Recept: Sanna Ohlander Foto: Torbjörn Lagerwall

GUIDAD
KOVANDRING

Quesadillas med kantareller
och västerbottenost
Varma tortillabröd fyllda med smakrik ost och nyplockad svamp rostar
du snabbt och smidigt i stekpannan.
Tortillabröden kan förberedas i god
tid och sedan bara stekas precis
innan servering. Skär upp i trekanter
och servera som förrätt när gästerna
kommer.
4 portioner
Ingredienser
4 st tortillabröd
100 g västerbottenost
200 g kantareller
2 msk smör
1 krm timjan
Gör så här:
1 Hacka svampen i mindre bitar och
fräs i smör tills vätskan kokat in.
Riv osten och lägg hälften på två
tortillabröd. Fördela svampen över
osten. Strö över timjan och resten av
osten. Lägg ett tortillabröd över som
lock.
2

Stek i stekpanna ca 2 min på varje
sida. Skär upp i bitar och servera.
3
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Rostad potatis med fänkål,
rökt lax och pepparrotscrème
Höstens smaker i en härlig och färgrik blandning.
Fänkål och lök kan tillagas i förväg, likaså potatisen.
Rosta tillsammans precis innan servering. Lägg upp på
ett stort fat tillsammans med laxen och toppa med
pepparrotscrème. Laxen kan enkelt bytas ut mot rökt
röding eller makrill.

BÄVERSAFARI
MED MIDDAG

Magda säteri i Näshulta utanför

Att paddla på virvlande älvar i Lappland

Eskilstuna är en ekologisk gård med

är ett häftigt äventyr. CreActive

Västmanland anordnar Wild Sweden

butik, loppis, café och restaurang. Här

Adventure anordnar forsturer från

bäversafari. Det låter kanske inte så

kan man bland annat uppleva en guidad

4 timmar till 7 dagar och står för all

glamoröst eller spännande men turen är

kovandring. Varje lördag klockan 14

utrustning. Professionella och erfarna

mycket uppskattad. Safarituren sker

visas gårdens fina rödkullor upp och man

guider följer med.

kvällstid och kombinerar middag i

får lära sig det nästan allt om hö, halm,

creactive-adventure.se

naturen med information om bävern för

I Färna utanför Skinnskatteberg i

kvigor och stutar. Kovandringarna hålls

att avslutas med bäverspaning. Att se

året runt. Även ett besök i caféet eller

bäver i naturen lämpas sig bäst under

restaurangen rekommenderas.

perioden maj-september.

magdakullan.se

wildsweden.se

4 portioner
Ingredienser
600 g potatis
1 fänkålshuvud
4 rödlökar
300 g rökt lax
2 dl crèmefraiche
1 msk riven pepparrot
Olivolja
Salt och peppar

Gör så här:
1 Borsta potatisen och koka i lättsaltat vatten.

FORSRÄNNING
I LAPPLAND

UPPTÄCK SKÅNSKA NATIONALPARKER
Det finns tre nationalparker i Skåne och de är alla väl värda ett besök.

Dalby Söderskog är Sveriges minsta

Söderåsen bjuder på omväxlande natur

Stenshuvud grundades 1986 och består

nationalpark. Den är finast på våren med

med frodiga lövskogar, imponerande ras-

av exotiska lövskogar, betesmarker,

en intensiv blomning av gul- och vitsip-

branter med höga klippor, livliga vatten-

sandhedar och en fin sandstrand. Den

por. Parken grundades 1918 och är en

drag och fantastisk utsikt. Vyerna passar

norra toppen når 96 meter över havet

ädellövskog i ständig förändring med ett

in i benämningen trollskog och minner

och vid södra toppen finns resterna av en

levande djurliv där fåglar trivs då insek-

om sagornas värld. Parken grundades

mystisk borg från 500-talet. Vid huvu-

4 Häll av vattnet från potatisen, ringla över lite olja. Salta. Bland
ner potatisen med den nu mjuka och lite bruna fänkålen och rödlöken.
Höj värmen och låt allt rostas tillsammans ca 5 min. Rör under tiden så
att det inte bränner vid.

ter frodas i fallna stammar. Friluftsområ-

2001 och är Nordeuropas största skyd-

dentrén ligger ett Naturum.

det Skrylle med Naturum ligger i anslut-

dade ädellövsområde. Här finner du

ning.

främst ek och bok.

5 Häll upp allt på ett uppläggningsfat. Servera med rökt lax
och pepparrotscrème. Toppa med fänkålsdillen.

Var: En mil öster om Lund

Var: 4 mil öster om Helsingborg

Camping: Källbybadet Lund, Lomma

Camping: Skäralids camping och First

camping och Orebackens camping,

Camp Röstånga.

2

Blanda crèmefraiche med riven pepparrot. Smaka av med salt och peppar.

Skala rödlöken och dela i klyftor. Dela fänkålen i grova bitar (spara
fänkålsdillen till servering). Hetta upp olja i en stekpanna, lägg ner rödlök och
fänkål, salta. Rör runt en liten stund, sänk sedan värmen och lägg på ett lock.
Rör om lite då och då. Stek ca 30 minuter eller tills fänkålen är mjuk.
3

Var: 15 km norr om Simrishamn
Camping: Kiviks camping och Tobisvik i

Sjöbo.

Simrishamn.

HÖST 2021
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SOMMARKRYSS
STRÅLGLANS

VIPPOR
ÄR EN
TILL
FENA
POTATIS PÅ FISK

SMÖRAR
SNITTAR

RHEBORG
OCH
GLANS

FESTLIGHET

KIKARLINS

EN AV VÄRLDENS STÖRSTA TILLVERKARE

DEN
STRYKS
SALVOR DANSKÖ
PÅ

LEDER
ÄR
BLODINTE
BRIST ÖVERENS
TILL

TIDSEPOKER

NATTADES

Fakta och siffror kan tyckas vara torra upplysningar, men nedanstående
information är en av anledningarna till att Hobby är det bästa valet. Den
gör nämligen Hobby till ett tryggt, säkert och prisvärt husvagnsmärke.

MINIGITARR
ÄR FACKLIGT AKTIV

Hobby grundades år 1967 av ingenjö-

produktion på upp till 13 500 husvag-

Hobby är fortfarande ett familjeföre-

KONTINENT

ren Harald Striewski och är en av värl-

nar per säsong. Hobby omsätter ca 300

tag som drivs av grundaren Harald

dens största tillverkare av husvagnar.

miljoner euro och har 350 återförsälja-

Striewski

All produktion sker på den 260 000

re runt om i Europa. Försäljning sker

Löher och Holger Schulz. Målet är att

kvm stora anläggningen i Fockbek. Här

även i Chile, Japan, Nya Zeeland, Syd-

bygga husvagnar för livets alla faser

jobbar över 1100 husvagnsintressera-

korea och Kina.

med optimal komfort per investerad

HALA
AV KÖLD
FÅR EJ
KUNGEN

PUSTEN
BRYTER
ISEN
KORBUT,
SPARVEN KATTA
FRÅN
MINSK

FÖR ATT DETTA
BILDORD SKA BLI
OKEJ MÅSTE
DET ILLUSTRERAS
LITE SKÄMTSAMT.

HÖRS
VARGAR

ARKMAN
KÄRL
VAPNET
FÖR INSAMLING

STRANDBILD
MED MYCKET
FOLK SOM SOLAR
OCH HAR NÅTT
FLERA OLIKA
NYANSER.
DET FINNS OCKSÅ
NÅGON SLAGS
AMBULERANDE
VÅRDPERSONAL
SOM SPRINGER
RUNT TILL OLIKA
SOLARE OCH
HJÄLPER DEM.

KOMPOTTER

de medarbetare vilket möjliggör en

BOSS

SLÅR
HJÄRTAT
KEPSEN
REV
BERLINBOR

KÄRLEKSGUD
PRONOMEN
FÖR
CHARM

GUDINGS
GODING

NILENS
STORA

innovationer som till exempel:

• Galvaniserat chassi
SLITIT
OCH
SLÄPAT

ALABAMA
POSTALT

• Automatiskt backningssystem

RÖDA SAKNAR
STRÅLAR SPÄNNING

MATCHEN
MELLAN
LAGEN

• Inbyggd toalett med avtagbar tank

LITEN
LÅDA
HANDELSHUS

KAN
SMAKA
HALLON

MÅNGEN SPRIDIT
PÅ
KOLONIN FRÖN

• Slim Tower kylskåp

ÅKTE
TAGEN

Holger Schulz and Bernd Löher
SERVERAS SVALKANDE
DRYCKER

SLÖSAD
STOR VID
PLASK- LAVINFARA
BLÖTA
SALIV
SEGRARE
SKOPAT
GROVT
GRUS
HAR
VI AV
ROLIGA
KLIPP

LUKTAR
SKUNK
EN ÄR
FRÅN
PEKING

FYLLA
MED
SOPPA

VINN FINA PRISER FRÅN KAMA FRITID!
Namn:
Adress:

FÖRSTAPRIS: Royal Camping gasolgrill, värde 2395 kr.

Telefon:

ANDRAPRIS: Servis Classic Line 16 delar, värde 1095 kr.

E-post:

VÅTT
MÅTT

© Bulls

KORT
STAD

TVÄRT

HOBBY
NYHETSBREV

BYGG DIN
EGEN HUSVAGN

Anmäl dig till vårt digitala
nyhetsbrev för att få senaste nytt
om våra modeller, aktuella
evenemang, inspirerande tips och
tävlingar med fina priser.

Komponera den optimala
husvagnen med vår konfigurator.
Skanna QR-koden!

DE NYA 2022-MODELLERNA FINNS HOS VÅRA
ÅTERFÖRSÄLJARE FRÅN SEPTEMBER. HÅLL UTKIK!

TREDJEPRIS: Kuddset, värde 795 kr.
Hobbymagasinet är producerat av:

Skicka lösningen senast 15/11 2021 till Hobby-Wohnwagenwerk, Huskvarnavägen 40, 554 54 Jönköping. Märk kuvertet
"Korsord". Du kan också maila korsordet till infosverige@hobby-caravan.com, ange "Korsord Sweden" i ämnesraden.
Vinnarna underrättas senast 22/11. Lycka till!

30

HÖST 2021

krona.

… Hobby ligger bakom flera banbrytande
GNO PÅ
I HO

LEKMÄN

PETAS
DET I
MUN
MED
BLIR
GRENAR
AV SNÖ

Bernd

Visste du förresten att …

MISS- KOMMER
TÄNKA
ÅTER

DROG

med

VAR EN
FAMILJEBOK

KRYSSA
FRAM

ÅKS VATTENSKIDOR EFTER

RÅDDE OM

tillsammans

Box 195, 271 24 Ystad Tel.0411-737 80
redaktion@mediapress.se, www.mediapress.se

HÖST 2021
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BUILT FOR LIFE

FÖLJ OSS PÅ VÅRA KANALER

www.hobbycaravan.se
infosverige@hobby-caravan.com

Glöm inte att anmäla
dig till vårt nyhetsbrev!

