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INSPIRATION FRÅN HOBBY – EUROPAS LEDANDE HUSVAGNSTILLVERKARE

Upplev Sverige!
Härliga utflyktstips
Shirley Clamp
Sevärdheter
Tävlingar
Recept

Möt motorfamiljen

”Husvagn och hoj är vår livsstil”
MODELLPROGRAM 2019 HOBBY PRESTIGE HAR FÅTT
NY DESIGN PÅ BAKPARTIET OCH SOM TILLVAL FINNS
THETFORDS ”SUPERSPIS”. LÄS MER PÅ SIDORNA 8-9.

NORTH NATURE

Ansia Resort

Vår North Nature-kollektion har inspirerats av historiska campingtraditioner,
där det handlar om att komma ut och njuta av naturen och varandras sällskap.

Umeå

Det är det enkla livet i en uppdaterad utgåva med snygga och bekväma tält
och matchande tillbehör, gjorda för friluftsliv.

Orsa Camping

Svenska Campingpärlor
CAMP-LET

HUSBIL

FÖRTÄLT

Läs mer på www.isabella.net

Mora Camping

– en semesterupplevelse utöver det vanliga
TÄLT

Sunne Camping
och Sommarland

Svenska Campingpärlor erbjuder campingplatser med
exceptionella lägen över hela landet. Upplev dalahästarna
och Zorn i Mora, polkagrisarna i Gränna eller sommarlandet
i Sunne. Du får ett brett aktivitetsutbud anpassat för just dig
som besökare. För den som söker det där lilla extra finns här
också två 5-stjärniga campingplatser, Orsa Camping och
Ansia Resort.

Duse Udde Camping

Gränna Camping

Göteborg

Ekerum Camping

www.kamafritid.se
Airtent Meadow 390
Art nr:M80-15A

Solstol ”Sunshine”
Art nr: T18-300B

Loungestol ”Elegant”

Bekväm loungestol med hopfällbart stativ och klädsel i
stoppat polyestertyg som känns och ser ut som bomull.
Art nr: T18-300A. Mått: 80 x 78 x 96 cm. Vikt: 5,9 kg.

Rättviks Camping
Siljansbadets
Camping

Läs mer om
pärlorna på
campingparlor.se
0772-280 100

Malmö

Stockholm
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CARAVANHALLEN 60 ÅR

HÅKAN HAR ORDET

Res med frakten
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Ny vår, nytt magasin!
Äntligen vår och äntligen dags för en
ny campingsäsong! I år har vi på Hobby
många spännande nyheter att presentera
för våra kunder. En av dem håller du just
nu i din hand.

Dessutom har vi antagit tre värdeord som genomsyrar allt vi
står för och vill kommunicera till våra kunder och partners:
Tillförlitlig, banbrytande och passionerad.
Som försäljningschef i Hobbys nya organisation i Sverige ska jag
göra mitt yttersta för att du som Hobbyägare
ska känna att dessa tre ord är synonyma
med ditt husvagnsliv. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla som har valt att skaffa
en Hobby husvagn. Det är ett förtroende
som jag och mina medarbetare dagligen
arbetar hårt med att förvalta. Med förhoppningar om en skön husvagnsvår!

Våren är en årstid som förknippas med
förnyelse och pånyttfödelse. Precis som
naturen vaknar till liv efter vinterdvalan
känner vi husvagnsentusiaster hur blodet
nu rinner snabbare i våra campingådror
och att lusten till nya äventyr längs vägarna ökar för varje dag.

			Håkan Jägmar,
			Försäljningschef
			Hobby Sverige

Det känns passande att Hobbys nya slogan - Built for life - också knyter an till
livet som åter spirar under våren. Med
Hobby husvagnar finns alla möjligheter
att leva livet fullt ut – hela livet.

Hobbymagasinet ges ut av Hobby Caravan och
distribueras hem till Hobbyägare i hela Sverige.
Ansvarig utgivare: Håkan Jägmar
Upplaga: 29 000
Produktion: Mediapress, Ystad
Tryck: TMG Tabergs
Omslag: Torbjörn Lagerwall

Hobbymagasinet har getts ut ända
sedan 2007 och är tidningen för dig som
äger en Hobby husvagn. Över 26 000
personer över hela landet får tidningen
hemskickad i brevlådan två gånger om
året. Som du säkert redan har märkt så
har tidningen fått ett ansiktslyft inför
2019. Med ny fräsch layout, ett större
format som ligger bättre i handen och ett
inspirerande innehåll hoppas vi kunna
bjuda dig på en stunds intressant läsning allt från djuplodande reportage till lättsam
förströelse - och så klart allt det senaste
från Hobbyvärlden.

Kontakta Hobby: 036-390 285, info@hobbycaravan.se
Följ Hobby Caravan:
www.hobbycaravan.se, Facebook och Instagram

Ny hemsida!
Du har väl sett att vi lanserat en ny hemsida?
På www.hobbycaravan.se finns all information du
behöver som Hobbyägare - våra modeller, återförsäljare, servicetips och information om våra appar.

Årets mässor

Hobbymagasinet är bara en i raden av
nyheter för kommande säsong. För att öka
tydligheten i vår marknadsföring har vi
lanserat en ny grafisk profil som gör det lätt
att känna igen vårt budskap, vare sig det är i
pappersform eller på digitala plattformar.

Träffa Hobby på campingmässor 2019
och titta på de senaste modellerna.
· Caravan Salon, Düsseldorf. 31 augusti-8 september
· Elmia Husvagn Husbil, Jönköping. 11-15 september
· Caravanmessen, Lilleström. 13-16 september

Lit e u r innehållet
Med Finnlines reser du enkelt och
bekvämt direkt från Malmö till
Travemünde och från Kapellskär till
Åland och Nådendal.

Boka din resa på finnlines.se
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STRATEGI.
Hobby siktar mot toppen.

10

MOTOCROSS.
Möt familjen som lever motorer.

14

GLASS.
Sommarens smaker är här.

16

DANS.
Nordarna vallfärdar till Malung.
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Ny strategi stärker Hobby
Hobby genomför under året en rad förändringar
och ambitionen är glasklar.
– Vi ska bli både störst och bäst i Sverige, säger
försäljningschef Håkan Jägmar.
På vackra Hooks Herrgård, tre mil söder om Jönköping, träffades de svenska återförsäljarna av Hobby husvagnar i slutet av
februari. Under en fullspäckad dag med utbildning och föreläsningar fick medarbetarna nya kunskaper i allt från marknadsföring och finansiering till modellnyheter och styrsystemet Hobby
Connect. Den svenska försäljningschefen Håkan Jägmar lägger
stor vikt vid dessa ÅF-träffar.
– Återförsäljarna är vårt ansikte utåt och vi har ett nära
samarbete med dem för att kunna ge kunderna den allra bästa
servicen, säger han.

ningarna under ett intensivt år. Men vi vill tillbaka till förstaplatsen, vi har bara lånat ut ledartröjan temporärt, betonar Håkan.

Satsning på eftermarknad
År 2019 har börjat bra med en orderingång som hittills ligger
klart över fjolårets. Huvudmålet är att ha 25 procent av svenska
marknaden. För att lyckas krävs bland annat att ha landets bästa
återförsäljare.
– Det är en trygghet att välja en auktoriserad Hobby-återförsäljare, kunden kan känna sig säker på att få den bästa servicen.
Vi kommer fortsätta bygga vidare på eftermarknaden för att
tillgodose kundernas höga krav, lovar Håkan.
Innovativa produkter och konkurrenskraftiga priser är andra
nycklar till framgång.

Banbrytande: Tilltalande,
funktionell, innovativ, ledande

Årets träff samlade ett femtiotal personer från anläggningar
i hela landet, från Trelleborg i söder till Umeå i norr. Hobbys
huvudkontor i Fockbek representerades av försäljningsdirektör
Manfred Taedcke och exportchef Sascha Michalewicz. De inledde med att framhålla Hobbys starka ställning i Europa.
– År 2018 hade Hobby 20,5 procent av den europeiska
marknaden och är det i särklass största husvagnsmärket. Hobby
Group, som även innefattar Fendt, hade totalt 36,5 procent,
säger Manfred Taedcke.
I Sverige är marknadsandelen 20,6 procent vilket räckte till en
tredjeplats i försäljningsstatistiken förra året.
– Våra återförsäljare har gjort ett gott arbete och hållit ställ-

Passionerad: Engagerad,
exakt, autentisk, noggrann

Med Hobbys app blir husvagnslivet
smidigare. Nyligen släpptes en ny version med en del större uppdateringar.

Orden som sammanfattar Hobby

Den 1 augusti sjösätts en ny organisation för Hobby i Sverige.
Den innebär kortfattat att Hobby öppnar en ny filial med säte i
Jönköping som leds av försäljningschef Håkan Jägmar. Förändringen kommer att leda till kortare beslutsvägar och förbättrat
stöd till återförsäljarna vilket i slutändan innebär bättre service
åt kunderna.

Ta kontroll
med Hobbys
nya app

Tillförlitlig: Tysk, oberoende,
erfaren, kvalitetsmedveten

Överlägset störst

Ny organisation, ny grafisk profil, ny slogan - men
samma gedigna kvalitet som alltid. Hobbys förändringsarbete inför kommande säsong sammanfattas
i tre värdeord.

Nya
värdeorden!

Manfred Taedcke

Styrsystemet HobbyConnect började utvecklades 2015. Idén togs fram av Hobby Fritid i Tenhult och it-bolaget Netmine i Värnamo. Det tyska
huvudkontoret visade snabbt intresse och sedan
årsmodell 2015 erbjuds tekniken i alla modeller.
– Hobby var först med styrning från mobila
enheter och vi ligger fortfarande steget före alla
andra, säger Emma Clewåker Wisén, projektledare på Netmine.

Styr med smartphone

Värdeord
Tre värdeord har tagits fram för att tydliggöra vad Hobby står
för. Som Europas ledande husvagnstillverkare med över 50 års
erfarenhet ska kunden inte ha några tvivel om märkets kvalitet
och funktionalitet. Husvagnarna kännetecknas av tilltalande
design och innovativa lösningar och byggs av engagerade och
noggranna medarbetare.
Återförsäljarna samlade på Kick-off

Via Hobby Connect kan man bl a kontrollera
värme, AC och belysning. Appen MyHobby är
fjärrkontrollen som gör att du med din smartphone kan styra husvagnen var du än befinner dig.
Den senaste versionen av MyHobby innehåller
en del större uppdateringar. Till exempel finns nu
alla användarmanualer i appen, det går att radera
alla notifikationer samtidigt och du blir påmind
om ditt abonnemang är på väg att löpa ut och kan
enkelt förlänga prenumerationen.
– Det finns även en app som bara heter Hobby.
Den kan alla använda och här finns bl a svenska
campingplatser, Hobby-återförsäljare, servicebok,
modellkatalog och Hobbymagasinet, säger Emma.

Ny slogan
Inför 2019 lanserar Hobby en ny grafisk profil och en ny slogan
- Built for life - som ligger till grund för annonser och reklamutrymme i olika medier.
– Människors sätt att se på husvagnen har förändrats. Husvagnen är inte längre bara en sovplats, den fyller olika funktioner och ska stämma överens med varje familjs individuella
livssituationer och behov. Vår marknadsföring speglar detta och
ska förhoppningsvis få fler att upptäcka fördelarna med husvagnslivet, säger Håkan.
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Om Hobby
Familjeägt företag med säte i tyska Fockbek som sysselsätter ca 1200 personer. Beräknas bygga över 13 000
husvagnar under 2019 och omsätta över 300 miljoner
euro. Har totalt 450 återförsäljare varav 30 i Sverige.

Hooks herrgård söder om Jönköping

Emma värdesätter
respons från användarna
och tar gärna emot
synpunkter på
support@myhobby.nu
Läs mer om appen på
www.myhobby.nu
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Hobby Komplett - allt detta ingår
Fönster med kombikassett,
mörkläggningsgardin och
insektsskyddsplissé

Hobby CI-BUS-styrning med
TFT-display för styrning av
alla funktioner i husvagnen*

LED-stämningsbelysning*

Köksfönster
med integrerade
230V-uttag*
Kökslådor med
Push-Lock och
Soft-Close

Prestigeserien
har fått ny design
på bakpartiet med
bakdiffusor.

Ventilerade överskåp med gott
om förvaring och
Soft-Close

Hobby bjuder på både små och stora
nyheter i 2019 års modellprogram. Allt
ifrån tekniska innovationer till nydesignade detaljer. Prestigeserien har
genomgått störst förändringar med bl a
nytt bakparti och nya planlösningar.
Hobby är Europas populäraste husvagnsmärke
och befäster sin ställning med 2019 års modellprogram. De sex modellserierna OnTour, De Luxe,
De Luxe Edition, Excellent, Prestige och Premium
erbjuder sammanlagt 56 modellvarianter och 39
planlösningar. Kort sagt, Hobby har något för alla
smaker - allt från små lättkörda vagnar för par till
rymliga familjevagnar.

Prestige

Separata strömbrytare för barn

Extra stort kylskåp med upp till
150-liters volym*
TRUMA-värmesystem*
· S-3004/S-5004
· Combi 4 och 6
· VarioHeat 'Comfort'
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En Hobby
för varje
smak

’Superspisen’
från Thetford har
spis, ugn, gasolplattor
och elektrisk platta.
Finns som tillval till
Prestigeserien.

Minst fem
230V-uttag

HOBBYMAGAZINET

Fallskydd för
våningssängar*

Fästet
tv-apparater är
nu anpassat för
22-tummare.

Bekväma resårmadrasser

Barnsängar
med skrivtavla*

Prestigeserien har genomgått störst förändringar
inför 2019. Serien har fått nya planlösningar och
finns nu i tolv varianter där den längsta mäter 904
cm. Prestigeserien har fått ny design på bakpartiet med bakdiffusor, nya lampor och ljusramp.
Det är också i denna serie du kan välja till Thetfords ”superspis” med spis, ugn, gasolplattor och
elektrisk platta. Draghandtagen är kromade och
vagnen har fått eleganta sidoprofiler. Interiört
finns möbler i chesterfield/ek i kombination med
magnolia vilket matchar klädseln Jawa som går i
beige och bruna toner.

Premium
*Beroende av modell

Hobbys flaggskepp heter Premium och revolutionerade marknaden när den kom med sin futuristiska design. Svartpolerade lättmetallfälgar har
alltid varit standard på vagnen. Nu har dessa fått
ny design vilket ger ett ännu lyxigare och elegantare intryck.

Nya detaljer

DE LUXE 515 UHL

EXCELLENT OCH PRESTIGE 540 FU

PRESTIGE 720 WLC

Mångsidig familjevagn med sex sovplatser;
en dropdownsäng för två vuxna, två långbäddar samt möjlighet till två platser när
rundsittgruppen bäddas ned.

Har separat sovavdelning med dusch och
badrum längst bak så att den privata delen
är avskild från de sociala ytorna. Separat
duschkabin i badrummet och en praktisk
instegsgarderob.

En riktigt bekväm vagn med långbäddar
och en C-sittgrupp intill panoramafönstret
i fronten. Är utrustad med Truma Combi 6E
och du kan välja vattenburen värme från
Alde som tillval.

Flera av Hobbys 2019-modeller har fått nya
mörkläggningsgardiner och insektsskydd i plissé i
köket. Stort fokus har också legat på fönstren som
fått nya fönsterlås och större öppningar. Färskvattentanken är utvecklad vilket gör det enklare
att tömma tanken. Andra nyheter är att tv-fästet
är anpassat för 22-tumsapparater och att sängarna är 50 mm högre.
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1) Ben & Jerry’s slices – On The Dough:
Klassiker i ny tappning. Kolaglass, mörk
choklad, kexkrisp, kakdegsbitar och jordnötssmör med chokladkexswirls.
2) Magnum White Chocolate & Cookies:
Ny GB-pinne med lyxigt lager av vit choklad
med kexbitar och vaniljglass med chokladsås-swirl.

5) Unicorn: Sia-strut med smak av hallon
och blåbär med en kärna av hallonrippel.
Struten täcks av ett rosa överdrag med
smak av marshmallows.

hög nivå
Upplevelser på
s högsta
land har världen

6) Ice Dream Saltlaktrits: Vegansk kulglass
från Sia Glass gjord på kokosgrädde. Smak
av pepprig saltlakrits och saltlakritssås.
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6) Två spel i ett. Strandtennis och
Fia med knuff. Pris 89 kr hos Campout.
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7) Flexibel golvlampa. Har högtalare och fack för t ex kylda drycker.
Från 1495 kr hos Kama Fritid.
8) Snygg väska Tashelino. Finns i
fler färger och storlekar. Pris på
denna är 139 kr hos Kama Fritid.
9) Oumbärliga campingkalsonger.
från Frank Dandy. Pris 229 kr.

2 fänkålshuvud
2 morötter
1 rödlök
1 knippe rädisor

Marinad
0,5 dl olivolja
0,5 dl japansk soja
1 msk riven ingefära
1 pressad vitlöksklyfta
1/2 finhackad röd chili

Grillad laxsida med asiatiska smaker:
Blanda ingredienserna till marinaden. Pensla laxen
(behåll skinnet) med marinaden och marinera minst
20 min. Grilla laxen med skinnsidan ner på indirekt
värme, under lock, ca 10 min eller tills innertemperaturen är 50-55°C. Skär fänkål så tunt du kan,
gärna med mandolin. Skiva morötter och rädisor
i riktigt tunna skivor. Ringla över olja och pressad
lime. Smaka av med salt och peppar. Blanda ingredienserna till den asiatiska majonnäsen. Servera laxen
med fänkålssallad och asiatisk majonnäs. Vill man
kan man även ha kokt potatis och bröd till.

2 dl majonnäs
(färdig eller hemgjord)
1 msk japansk soja
1/2 finhackad röd chili
1 pressad vitlöksklyfta

2

Fräscha
tillbehö r
Foto: Torbjörn Lagerwall

8

Äntligen dags att
plocka fram grillen!

Asiatisk majonnäs

6

7

Sanna Ohlander, matkreatör
& matinspiratör, tipsar om
lättlagad, god mat som
passar det mobila livet.

600 gr laxfilé

HUSVAGN!

eleganta
e och alltid lika
Oscarsvinnand
har en sären
n Helen Mirr
skådespelerska
hon delar
ot
åg
svagnar. N
hu
r
fö
n
io
ss
pa
skild
med sin syster.
England som
svagn hemma i
- Hon har en hu
rje helg.
som hon bor i va
h
oc
t
en
an
rm
står pe
a förkärlek
har båda samm
vi
n,
de
ar
sk
äl
Hon
brittisk
ger Mirren till en
till husvagnar, sä
filmtidning.
lem i
t Mirren är med
Ryktet säger at
an Club.
engelska Carav

14

5

3) GasStop. Ny patenterad produkt som
automatiskt stänger av gastillförseln vid
större läckage. Den har förbrukningsmätare indikerar när det är dags för påfyllning. Säljs hos Campout för 525 kr.
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5) Stilren kaffeburk. Rymmer 2 liter
och kostar 129 kr hos Kama Fritid.

3) Trocadero Zero: Sockerfri, uppfriskande
isglass i tubformat med smak av
den klassiska lemonaden.
4) Solero Organic Juicy Lemon: Ekologisk
och vegansk GB-nyhet med syrlig och mjuk
citronfyllning som omsluts av ett lager
uppfriskande citronfruktis.

2) Philips Senseo 3 in 1. Brygger en
kopp, en mugg eller hel kanna kaffe.
Cirkapris i handeln 1399 kr.

4) Dörrmatta. Texten säger allt...
Mått 40 x 60 cm, pris 95 kr.

Glasstillverkarna har släppt sina
nyheter för 2019. Här är ett urval
av de mest spännande smakerna.

2

1) Regnpocho för barn. Från
Fieldcandy. Pris 30 euro.
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Limefraiche - blanda crème fraîche med rivet skal och
saft från en lime. Smaka av med honung, salt och peppar.
Gott till fisk, kyckling och grönsaker.
Örtolja - mixa olika färska örter med olja och kryddor,
häll upp i en flaska. Funkar som dressing, marinad och
sås hela sommaren.
Fruktig sallad - grilla aprikoser, mango och tomater.
Blanda med ruccola, en smakrik ost och dressing.
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En analys av familjen Erikssons dna skulle troligen uppvisa spår
av motorolja. Den gemensamma nämnaren för allt de gillar är
att det brummar.
– Det ligger i generna. Jag jobbar som grävmaskinist och är
uppvuxen med motorer. I tonåren körde jag både motocross och
rally och det har gått i arv till våra söner, säger Raymond Eriksson.
Att sonen Dennis ärvt motorintresset märktes tidigt.
– Så fort ett motorljud hördes var han på hugget. Han tyckte
det luktade gott om åkgräsklipparen och skulle köra den själv. Vi
fick lägga kuddar runt om honom så han nådde ner till gaspedalen, minns mamma Agneta.

Eliten kör normalt
tid samt placering.
er.
Ett lopp avgörs på
rv tar ca två minut
us två varv. Ett va
i trettio minuter pl

Under tävlingar bor de flesta förarna i husvagn eller
husbil. Familjen Eriksson har kört Hobby i tolv år.

En familjesport
Fyra år gammal tittade Dennis på Eurosport och lät meddela att
han ville ha en motorcykel. ”Jag ska köra cross”, sa han bestämt.
Pappa Raymond svarade att ”Då får du först lära dig att cykla”.
Dagen därpå hade Dennis tagit sina första tramptag på cykeln
och en vecka senare stod det en Yamaha PW50 i garaget.
– Jag började tävla när jag var 8-9 år, då körde jag en 65-kubikare, minns Dennis.
Lillebror Max började också köra motocross och sedan var hela
familjen involverad.
– Motocross är utan tvekan en familjesport. Det krävs engagerade föräldrar för att det ska fungera, barn under 16 år får
inte ens tävla utan vuxnas medverkan. Själv är jag ju så förgiftad
av sporten att jag vill inget hellre än att vara med, säger Raymond.

Vi säger ibland skämtsamt
att motocross är ingen
sport - det är en sjukdom!
Adrenalinet pumpar

Galna i motorer!

Familjen som
går på högvarv

och
hästkrafter
gillar också
ll
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lly.
ab
ra
Is
ra
än
kö
ans
Dennis flickv
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tävlar

Tog sig till SM

Familjen Eriksson från Vinslöv lever för motorsport.
Förförda av farten, lukten, ljudet och spänningen åker
de från tävling till tävling och stortrivs med gemenskapen. – Det är en livsstil. Och vi älskar den, säger
Raymond, Agneta, Dennis, Max och Isabelle.
Text: Daniel Andersson. Foto: Torbjörn Lagerwall
Tack till Vinslövs Fritidscenter som upplät plats
för fotograferingen.
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För familjen Eriksson har det blivit en livsstil som nästan allting
kretsar kring.
– Vi säger ibland skämtsamt att motocross är ingen sport –
det är en sjukdom!
När vi undrar vad det egentligen är som lockar med motocross
kommer svaret utan dröjsmål.
– Farten, ljudet, lukten! Allting med motocross är kul. Det
finns inget som slår känslan när man står på grinden. Då pumpar
adrenalinet i hela kroppen, säger Dennis.
Att ”stå på grinden” syftar på när fyrtio åkare står uppradade
på startlinjen och väntar på signal att ge sig iväg. Alla vill vara
snabbast in i första kurvan.
– För mig är det ett fruktansvärt ögonblick, det är så nervöst
att stå bredvid och titta på, tycker Agneta.
– Ljudet är öronbedövande och marken skakar. Det är en
häftig upplevelse, säger Max.
– Då stiger pulsen till och med på pappa, medger Raymond.

Att mecka m
ed hojen är en
stor del av sp
stärkt relation
orten och ha
en mellan Den
r
nis och papp
a Raymond.

Självklart är tävlingsmomentet en viktig del av sporten och
Dennis har många pokaler hemma i prisskåpet.
– Höjdpunkten är att jag lyckades kvalificera mig till SM-finalen i klassen 125U, det var 2015 och jag blev 25:a i finalheatet.
Jag har även blivit trea i en DM-tävling, berättar Dennis.
Idag tävlar Dennis i klassen MX2 med en 250-kubikare. Han kör
både i lag och individuellt.
– Årets mål är att köra DM. Siktet är högt ställt, jag vill stå
överst på prispallen.
Denna säsong är det inte bara cross som gäller. Tillsammans
med sin flickvän Isabell som har lång motorvana, ska han för
första gången även köra rally.
– Jag har kört folkrace i flera år och blev bästa juniorförare i
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Minimera skaderisken

Om Dennis Eriksson
Född: 1998
Bor: Vinslöv
Kör: KTM 250 F
Jobb: Anläggare
på JKM Entreprenad AB
Förebild: Jeffrey Herling
Meriter: SM-final och
3:a på DM
Mål: Vinna DM 2019

Att köra motocross är inte riskfritt. Skador förekommer vilket
även familjen Eriksson fått erfara. Max drabbades av en hjärnskakning för några år sedan och Dennis skadade sin nacke under
en tävling i Limhamn.
– Det kunde gått riktigt illa. Hoppet var felkonstruerat, det
var ett tiotal förare som vurpade och tävlingen fick sedan avbrytas. Jag landade på nacken och hade jag inte haft skyddskrage
hade jag nog inte suttit här, berättar Dennis.
– Ja, det var obehagligt. Samtidigt är vi medvetna om riskerna,
det är sånt som händer. Men vi har alltid varit noggranna med
teknikträningen för att minimera skaderisken. Det handlar också om rätt inställning, att inte vara för våghalsig eller vårdslös,
säger Raymond.
Motocross är en avancerad sport som ställer höga krav på föraren. Det är inte bara att gasa och köra.
– En förare måste ta ungefär 2500 beslut i minuten, han
bombarderas med intryck och har bara millisekunder på sig att
bestämma sig.

på grinden”
fyrtio åkare ”står
Dags för start! När
skakar.
ke
vande och mar n
är ljudet öronbedö

Investering i barnen

sydgruppen förra året, berättar Isabell som även är aktiv inom
hästsport.
Dennis ser fram emot första loppet som går i maj.
– Jag ska köra Opel Ascona B grupp H. Bilen är av årsmodell
1977 och är både trimmad och lättad. Det är bra krut i den!

Alla campar
Under sommarhalvåret är det tävlingar nästan varje helg. Tävlingarna ligger inom en radie av 30 mil. I princip alla som sysslar
med motocross bor i husvagn eller husbil under tävlingarna.
– Det är praktisk och bekvämt. Vi kör en skåpbil där motorcykeln förvaras och på dragkroken har vi en husvagn där vi bor,
säger Raymond.
– Dessutom är det väldigt socialt, på campingområdet umgås
man med kompisar, grillar, snackar och har trevligt, menar Agneta.
Ofta är det lika roligt bredvid banan som på. Gemenskapen
i sporten är stark, de flesta aktiva och deras familjer är kompisar.
– Man känner folk över hela landet, men träffas nästan bara
på tävlingarna. Så man har mycket att prata om.

Köpte ny Hobby
Vid enstaka tillfällen åker familjen Eriksson iväg med husvagnen
utan att tävla. Det brukar sluta med att motorer står i fokus
ändå, allt från att renovera en båtmotor till att besöka mc-butiker. Att se dem inta sin plats på campingen är ett skådespel som
lockar mångas blickar.

o
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Kommer från Storbritannien och körs på en preparerad bana
med kuperad terräng på ett underlag som kan vara av grus,
sand eller av jord. I Sverige är ca 500 motorklubbar anslutna
till Svenska motorcross- och snöskoterförbundet Svemo.
Deltagare måste ha fyllt 12 år och ha licens. För yngre finns
Guldhjälmslicensen som ger tillstånd att köra knattetävlingar.
Ett lopp avgörs på tid samt placering. Eliten kör normalt i 30
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– Med rutinen från tävlingarna går det på ett kick att parkera
vagnen, sätta upp förtältet och ställa i ordning utemöbler och
grill, säger Raymond.

Jag landade på nacken
och hade jag inte haft
skyddskrage hade jag nog
inte suttit här
Att använda kopplingshjälp, en så kallad mover, är det inte tal om.
– Nä, det behövs inte. Mover är fjolligt, skrattar Raymond.
Familjen köpte sin första husvagn 2007. Raymond hade en begagnad vagn i åtanke, men Agneta hade helt andra planer.
– Inga gamla, sunkiga husvagnar för min del. Jag hittade en
perfekt modell, en ny Hobby 650, och sa att om vi inte köper
denna så följer inte jag med på tävlingarna, berättar Agneta.
– Så det var inte mycket att välja på, det fick bli den. Sedan
dess har vi bytt två gånger, nu har vi en 650 UMFE. Den har gott
om utrymme för alla, till och med vår stora hund får plats, säger
Raymond.
Vagnen har 200 liters vattentank, strömomvandlare och solceller.

minuter plus två varv. Ungdomseliten kör i 25 minuter plus två
varv. Längden på banan varierar men det brukar ta cirka två
minuter att köra ett varv. Förarna delas in i klasserna MX1 och
MX2 . MX-girl är en tjejklass och 125 cc är för 10-17-åringar.
För barn och ungdomar finns tre guldhjälmsklasser, två klasser
85 cc ungdom samt MX2 ungdom.

Sammanhållningen i familjen går inte att ta miste på. Alla är
delaktiga, hjälps åt och gläds över framgångar och stöttar vid
motgångar.
– Motorsport är inte billigt, snarare tvärtom. Men vi har alltid
sett det som en investering i våra barn. Och det har ju blivit
underbara snorungar av dem, ler Raymond.
– Jag njuter av att umgås med familjen. Att vara tillsammans
och ha roligt ihop är det som driver oss, säger Agneta.
Hela familjen är engagerade i SMK Kristianstad. Klubben äger
och driver Ripabanan utanför Åhus, den enda motocrossbanan
i landet som är öppen året runt. Det förutsätter ideella insatser så när junior-SM anordnas under påskhelgen är Raymond
tävlingsledare, Agneta varvräknare och Max flaggvakt medan
Dennis hjälper till med besiktningen av motorcyklarna.
– Trots att vi bor nära så tar vi med husvagnen och spenderar
helgen vid banan. Det är skönt att vakna på plats och det är så kul
att umgås med andra familjer med samma intresse, säger Agneta.
I år tävlar Dennis alltså både i motocross och rally. Hur det blir
framöver vet han i dagsläget inte.
– Jag kan i alla fall lova att det involverar en motor. Det måste
brumma, avslutar Dennis bestämt.

Dennis har vunnit många pokaler genom åren. Stoltast är han
över SM-finalen för fyra år sedan och tredjeplatsen i DM.

Det sociala um
gänget är en st
or del av motoc
Nästan alla hu
ross-livet.
svagnsresor är
kopplade till m
otorer.

Familjens husvagn
Modell: Hobby 650 UMFE
År: 2018
Längd: 7255 mm
Bredd: 2500 mm
Totalvikt: 1900 kg
Bostadsyta: 16 kvm
Sovplatser: 5

Motocross är inte ofarligt. Dennis råkade ut för en
nackskada härom året, men återhämtade sig lyckligtvis.
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Om Dansbandsveckan
Var: Malung, Dalarna
När: 14-20 juli
Band: Bl a Nya Vikingarna, Lasse
Stefanz, Larz Kristerz, Streaplers
och Barbados

Nyöppning
11 maj

Under Dansbandsveckan

Text: Beata Hansson, Foto: Christer Lundin

· Checkar ca 3 000 husvagnar in
· Bor 35 % av besökarna på
camping
· Är minst tolv officiella
campingplatser igång

Guitars - The Museum
I Umeå finns en av världens finaste samlingar av elgitarrer som
bröderna Samuel och Michael Åhdén samlat på sig under drygt
40 år. Guitars - The Museum invigdes 2014 och består av fler än
300 gitarrer, främst från 1950- och 1960-talet. Guidade turer
hålls två gånger dagligen och kryddar upplevelsen med intressanta
anekdoter. Museet finns i nya lokaler i Umeå Folkets Hus.

Spännande uflyktstips
från norr till söder
Hit vallfärdar dansanta campare
Det är snart dags att putsa dansskorna inför den
årliga dansbandsveckan i Malung 14-20 juli. Vi har
träffat en ”dansnörd” för att få veta vad som lockar
så med dans.
Runt 50 000 dansanta besökare förväntas vallfärda till Folkets
park i Orrskogen när grindarna slås upp för en orgie i bugg,
foxtrot och gammeldans. På 3000 kvadrat golv fördelat på sex
dansbanor kommer tonerna från 82 dansband att ljuda nätterna
långa. Och vad som lockar? Mia Ljungblom från Gotland svarar
snabbt.
– Inte musiken i alla fall. Jag lyssnar aldrig på dansbandsmusik
vanligtvis. Men jag älskar att dansa till den.

Magiskt samspel

Gillar att föra

Hon kvalar in som en ”sportdansarna” som hon själv kallar alla
de som tar dansen på det där lilla extra allvaret. Favoritbanorna
är trean och fyran, där den moderna musiken och den yngre
publiken håller till.
Det som ger dansen en så unik plats in hennes hjärta är samspelet mellan två personer.
– Den där speciella känslan när det flyter mellan två personer
som kanske inte känner varandra, när de dansar som om de vore
en enda kropp. Det är magiskt.

Nykterhet är något att hålla koll på när man ska bjuda upp. En
berusad danspartner är det enda som skulle få henne att avbryta de obligatoriska fyra danserna i förtid. Att bjuda upp helt
okända är annars inget problem.
– Om de verkar dansa bra. Om de dansar roligt och har energi.
Och om de verkar uppmärksamma mot sin partner.

”Som att springa en mil”
Vad är det värsta amatörfelet man kan göra under dansbandsveckan?
– Att ta med sig handväskan på dansgolvet.
Erfarna dansare har med sig ryggsäck med extratröjor, extraskor, vatten, vätskeersättning, nötter och choklad, snabb energi
för den som inte vill missa några danser. Att vara helt otränad är
inte heller att rekommendera.
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Mia Ljungblom gillar att föra i dansen. Det markerar hon genom
att bära ett gult band runt handleden. För säkerhets skull har
hon även på sig en tröja med texten ”övningsför”. Inget konstigt
med det. Några danspartners gillar att bli förda, andra inte.
Hur är det med raggning?
– Inte på dansgolvet, det är en regel.
Att närheten är viktig i dansen slår hon ändå fast.
– Efter att jag förlorat en nära anhörig var dansen befriande.
När du dansar kan du inte tänka på något annat än här och nu,
det finns inte plats för något annat än mig och min danspartner.
Det är nog det som är grejen med dans.

Retro på Ebbas fik
På Ebbas fik i Helsingborg är det 50-talet som gäller. Nostalgiskt inrett med galonmöbler, stringhyllor och plastbandslampor och med raggmunk, radiokaka och bärpaj på menyn. I
jukeboxen finns så klart musik från Elvis, Vince Taylor, Lill-Babs
och Rockande Samen. Ebbas fik ligger i centrala Helsingborg.

Öppet
varje dag

Åk gondol på Globen

– Att bugga snabbt en hel kväll är som att springa en mil.
Seriösa dansare känns igen direkt. På sina skor.
– Och på att de går klädda i bekväma kläder. Män i varm kavaj
passar jag mig för.

Jag lyssnar aldrig
på dansbandsmusik
vanligtvis. Men jag älskar
att dansa till den.

Öppet
året om

Invigning
midsommar

Havets Hus

SkyView är en attraktion som via en glasgondol tar dig
längs utsidan av Ericsson Globe i Stockholm. På toppen,
130 meter över havet, är utsikten över hela staden
minst sagt magnifik. Turen tar 20 minuter och de två
gondolerna tar vardera tolv personer. SkyView är
öppen varje dag och kostar 160 kr för vuxna.

Havets Hus är ett havsvattenakvarium som berättar om livet
i Västerhavet. Det är ett av Bohusläns populäraste besöksmål
med runt 80 000 besökare årligen. Här finns hundratals fascinerande arter - från småfläckig rödhaj till sjögurka. Under
hösten och vintern har Havets Hus genomgått om- och tillbyggnad för att ge bättre uppväxtmiljöer för hotade arter och
en trevligare upplevelse för besökarna.
Finns i Lysekil. Invigningen sker runt midsommar 2019.

Öppet
till sept

Inte så smakfullt museum
Disgusting Food Museum i Malmö öppnade i höstas och visar världens äckligaste
mat. Utställningen består av ett 80-tal rätter från hela världen, bland annat rostat
marsvin, tjurpenis, fladdermussoppa, musvin, fermenterad haj och friterad tarantella. I entrébiljetten ingår kräkpåse. Museet är öppet fram till september 2019.

Fri entré
0-19 år

Brottsspår
och blåljus
Ett besök på Polismuseet i Stockholm är kul
för både stora och små. Här visas hur Polisen
arbetar och det finns flera utställningar för
alla åldrar och smaker. Provsitt polisbilar, läs
om kända rättsfall och titta på några av de
10 000 föremål som finns i samlingarna - allt
från gamla uniformer till polisbrickor och batonger. Polismuseet hade 75 000 besökare
år 2018 och höll i över 860 visningar.
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Färgstark profil
tackar för sig
En av husvagnsbranschens största profiler lämnar sin
tjänst den siste juni. Mats Svensson började sin karriär
1974 och har varit Hobbys man i Sverige i 25 år. – Det
har varit en häftig resa, säger han.
Han började från ruta ett som vd för Hobby år 1994. Lågkonjunktur,
dålig valutakurs och inga återförsäljare. Däremot hade han tjugo års
erfarenhet från ledande företag i branschen.
– En tuff start, men det var bara att gneta på, säger Mats på sin tenhultsdialekt.
Uttalandet sammanfattar hans livsverk ganska bra. Det har handlat om
att jobba hårt, han har inte fått någonting gratis. I början pendlade han
22 mil till jobbet varje dag, byggde upp ett starkt nät av återförsäljare
över hela landet och kunde år 2007 njuta av att ha tagit Hobby till toppen av försäljningslistan.
– Då registrerade vi 1200 husvagnar. Sen dess ligger vi topp tre, berättar Mats, som tillskriver framgången Hobbys innovativa design och
sina kompetenta medarbetare.

Om Caravanhallen
Vd: Urban Lindgren
Grundades: 1959
Finns i: Södertälje och Haninge
Anställda: 35
Sålda fordon: Ca 600 per år
Omsättning: 285 miljoner kr

Jobbet en förmån

Det började på en
villatomt i Spånga
I år fyller familjeföretaget Caravanhallen 60 år. Vd
Urban Lindgren kan blicka tillbaka på ett helt liv i
husvagnsbranschen fyllt av spännande minnen.
Det är ingen överdrift att säga att Urban Lindgren är uppväxt i
husvagnsmiljö. Pappa Sven jobbade som montör och var ofta på
resande fot.
– Då bodde han i husvagn. Det gör många arbetare idag, men
det var inte så vanligt på den tiden. Pappa tog också med familjen på husvagnssemestrar. Det var ett roligt sätt att umgås och
vi fick samtidigt se stora delar av landet, minns Urban.
Han var nio år när Sven började sälja husvagnar. De första var av
det engelska märket Fair Home och stod uppradade bland fruktträden hemma på villatomten i Spånga. Rörelsen växte så sakteliga
och på 1960-talet började företaget även med uthyrning.

Långsiktighet
Sven Lindgren gick bort i tidiga år och Urban tog över företaget
år 1972, bara 22 år gammal. Tillsammans med sin mamma utvecklade han verksamheten med långsiktighet och god kundservice som ledstjärnor. Det har resulterat i att Caravanhallen
idag är en av landets största återförsäljare av fritidsfordon med
anläggningar i Södertälje och Haninge.
– Förra året invigde vi en helt ny hall i Haninge som fått fantastisk respons. Det finns långt framskridna planer på att bygga
ut i Södertälje, men ännu inget spikat, berättar Urban.
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Om Mats Svensson
Första sålda husva

gnen

Fem år med Hobby
Genom åren har företaget sålt många olika husvagnsmärken.
– Vi räknade på det härförleden, det blev runt 30 stycken. Det
flesta finns inte längre, som till exempel Sävsjö och Smålandia.
Hobby togs in i sortimentet för fem år sedan. Urban har bara
goda erfarenheter av det tyska stormärket.
– Hobbyvagnarna är mycket eftertraktade. Prisbilden är attraktiv och det finns massor av planlösningar, oavsett vilka behov
kunden har så finns det en modell som passar.
Sonen Oskar Lindgren tillägger:
– Även som begagnad är suget efter Hobby stort. Inbyten
hinner inte stå länge i hallen förrän de hittat en ny ägare.

60 år till?
Svenskarnas intresse för husvagnar är genuint och Caravanhallen spår en fortsatt ökning under 2019.
– Husvagnen representerar ideal som är tidlösa. Viljan att
vara fri, uppleva nya saker och att vara nära naturen. Dessutom
lever vi i ett land som är perfekt för husvagnsliv, det finns så
många fina platser att besöka, säger Urban.
Ännu har han inga planer på att sluta jobba, han tänker fortsätta
så länge det är roligt. Att familjeföretaget kan se fram emot fler
jubileer ska sönerna Oskar, David och Oliver se till. Alla tre är
delägare och arbetar i företaget.
– Det kanske blir 60 år till, vem vet. Vi fortsätter i alla fall som
vi alltid gjort – vi arbetar långsiktigt med kundernas bästa för
ögonen, avslutar Urban Lindgren.

Född: Tenhult 1949
Bor: Jönköping
Familj: Fru, 5 barn, 6 barnbarn
Karriär i urval: Vd Hobby
i 25 år, ledamot HRF i 37 år
Smultronställe: Italien
Sommarplaner: Spela golf

Han har fått sin beskärda del av motgångar också. Två omgångar av
cancer har fått marken att gunga under honom, men samtidigt stärkt
hans övertygelse.
– Jag skulle bara ta mig tillbaka, det fanns inget annat. Det var bara
att gneta på, säger Mats.
Han ser det som en förmån att ha fått jobba med människors fritid och
dela kundernas glädje över husvagnslivet.
– Jag har dessutom fått resa och se världen och upplevt mycket spännande via yrket.
Sjuttio år fyllda känner Mats att han fortfarande har mycket att ge.
Först väntar en välbehövlig semester, sedan får framtiden utvisa vad
som väntar.
– Min mor jobbade tills hon var 75 år, så det känns som att jag smiter i
förtid, skrattar Mats.
Någonting säger oss att vi inte sett det sista av Mats Svensson. Vi på
Hobbymagasinet och alla som arbetat med Mats genom åren vill från
hjärtat framföra ett stort tack för att allt han gjort för Hobby och dess
personal. Fortsätt gneta på, Mats!

Vinn en Camping Tour Ticket!
I samarbete med First Camp ger vi dig möjligheten att få
10 övernattningar helt gratis. Värde 1600 kr!
Med Camping Tour Ticket kan du upptäcka 29 destinationer i Sverige,
Danmark och på Regenbogens anläggningar i Tyskland samt i Norge hos First
Camps partner Topcamp till ett kraftigt rabatterat pris. Biljetten är giltig
1 januari-1 juni och 15 augusti-31 december under 2019.

Värde
1600:-

Mejla svaret på nedanstående fråga till info@hobbycaravan.se senast
30 juni 2019. Ange First Camp i ämnesraden och glöm inte skriva namn,
adress och telefonnummer. Vinnarna underrättas senast 8 juli och publiceras därefter på Hobby Caravans Facebooksida. Lycka till!
Fråga: Vad heter First Camps nordligaste svenska destination?
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E&P HYDRAULICS SE
Husbil och

Stockholm/Mälardalen 2019

I samarbete med CampingSverige.se

…MED CAMPINGTIPS, RESEREPORTAGE, SEMESTERNÖJEN, NYTT OM HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

AUTOMATISKT
NIVELLERINGSSYSTEM
E&P
HYDRAULICS
SE
för HUSBIL och HUSVAGN
AUTOMATISKT NIVELLERINGSSYSTEM

”SNABBT PLANT LÄGE”
”SNABBT PLANT LÄGE”

för HUSBIL och HUSVAGN

Vi
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komforten
i
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husbil
och
husvagn
Vi höjer komforten i din husbil och husvagn
för
för att
att göra
göra din
din semester
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Hitta din plats på
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www.camping-oland.com
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40 cm
MERVÄRDE PÅ
DIN FRITID.
FÖRMÅNER
AKTIVITETER
TRYGGT
Caravan Club of Sweden är en ideell förening för
alla som gillar campinglivet och mobil fritid.
Klubben bildades 1958 och har idag fler än
29 000 medlemsfamiljer.
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Du är välkommen med i ett härligt gäng
medlemsfamiljer som delar ditt mobila
fritidsintresse. Ditt medlemskort i Caravan Club
är laddat med många fina förmåner som kan
ge dig mervärde på din fritid.

– Bli en av oss du också!

www.caravanclub.se

NU!

slaglängd

40

cm
E&P HYDRAULICS IMPORTÖR AV AUTOMATISKT
slaglä
NIVELLERINSSYSTEM FÖR HUSVAGN
OCH
ngdHUSBIL.
•

MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET ÖVER HELA VÄRLDEN.

•

DET MEST SÅLDA NIVÅSYSTEMET I EUROPA

• HYDRALISKT
NIVÅSYSTEM
MED DENAV
LÄGSTA
TILLÄGGSVIKTEN
E&P
HYDRAULICS
IMPORTÖR
AUTOMATISKT
• DET MEST PRISVÄRDA NIVÅSYSTEMET
PÅ MARKNADEN
NIVELLERINSSYSTEM
FÖR HUSVAGN
OCH HUSBIL.
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Skrålabäcksgatan 12
51163 Skene
info@ep-hydraulics.se
tel. +46 (0)705640725
www.ep-hydraulics.se

• MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET ÖVER HELA VÄRLDEN.
• DET MEST SÅLDA NIVÅSYSTEMET I EUROPA
• HYDRALISKT NIVÅSYSTEM MED DEN LÄGSTA TILLÄGGSVIKTEN
• DET MEST PRISVÄRDA NIVÅSYSTEMET PÅ MARKNADEN

Skrålabäcksgatan 12
51163 Skene
info@ep-hydraulics.se
21 25
tel. +46 (0)705640725
www.ep-hydraulics.se
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KNEP OCH KNÅP

Vinn fina
prylar!

Campingkrysset
KNÄSITTANDE
I BROTTNING
ELLER TYP AV
PLANTERING

SÄTTER SATT SUSAL- SANNA I
LAT
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BYGGNADER
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HAR ÄNGSLIG
I MAGEN
RAMLAR
NER NÄR
MAN
FATTAR

SKALL
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ZONBEHANDLING

SES VID
HORNBORGASJÖN

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

T40!
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Fäst
gliga!
nu tillgjs än
separat
säl

FÖRSVARANDE
FJÄRILAR

STAD
MED
ABEBA

Nära till
stad och bad

VARKEN HANE ROVELLER HONA FÅGEL

BRUKA
DELETE
EPOK
INTE
VARM I
KLÄDERNA

KRYDDOR
EFTER
ANTINGEN

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.

VET
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SPÄNN
SKATTMAN

HÅL
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TOPPPLAGG

DRESSERADE

ANROPAR
MAKT

BALDER

UTTRYCKTES

SOFTA

SÄTT I KONTAKTEN!

AVLÅNGT
RUND

KASSKALLAR KAN
TAS MED

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

BÄRBUSKE

KAKKONCENTRAT
I BAK

BIL MED
MOBIL
DYGDIGT

FJÄDERFÄ

FÅR
SE TILL
LITEN

SNITSARE
FÅR
FRAGILT

PAK CHOI
AGERANDE
ANGELINA

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

STOJ
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FÖRR

HUCKLEN
TJOCKNAT

EFTER
PERSON

KANSKE
VÅRD FÖR
NEUROTIKER

SÅNT VARV
SPRINGS AV GRISEGRAREN NAR

Bredängs Camping Stockholm

FISKARNA

BENDEL
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FYLLS
DET
YTAN

HÄLSOSAM
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PÅ
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ALICE
ELLER
LILL
GEORGIENS
HUVUDSTAD
DASSA- HETER
DOFT EN BÖNA

SÅNA VÄGAR HAMNAR VIMSIG PÅ

KAN LURIG VARA
I MUN

Sätter standarden för luft-tält

HAR
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MAUVE SÄGER
MODESKAPAREN

Kampa Club Air
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MOTORD

PYTTIG
PARTIKEL

TAKVÄXT

1

Skicka lösningen till: Hobby Fritid, Box 35, 561 06 Tenhult. Märk kuvertet
med ”Korsord” och fyll i namn, adress och telefon. Du kan också maila
korsordet: info@hobbycaravan.se - ange ”Korsord” i ämnesraden.
Skicka in korsordet senast 30 juni 2019. Vinnarna underrättas
senast 8 juli och publiceras därefter på Hobby Caravans
facebooksida. Lycka till!
Namn:
Adress:
Telefon:

© Bulls

KÄNGA

2 oceanblå softshelljackor. Varm, skön
och snygg modell.
Värde ca 1400:-

3

Stabilt paraply.
Värde ca 220:-

2

För mer info:

.se

Praktisk sportbag.
Värde ca 400:-

E-post:

22

23

PP

Returadress:
Mediapress AB
Box 195, 271 24 Ystad

Sverige, Port Payé

Hitta din återförsäljare
SKÅNE

VÄSTERGÖTLAND

Forsbergs Fritidscenter, Bjuv
www.forsbergsfritidscenter.se
042-830 80

Bengts Husvagnar, Alvhem
www.bengtshusvagnar.se
0303-33 64 80

Husvagns-Expo, Bromölla
www.husvagnsexpo.se
0456-225 50

Forsbergs Fritidscenter, Hyssna
www.forsbergsfritidscenter.se
0320-305 50

Upplands Bil & Fritidscenter,
Uppsala
www.bilochfritidscenter.se
018-12 51 25

Ivarssons Husbilscenter, Ystad
www.ivarssonshusbilscenter.se
0411-180 90

Skara Husvagnar, Skara
www.skarahusvagnar.se
0511-189 85

GÄSTRIKLAND

Sydbil Öresund, Trelleborg
www.sydbil.se
072-976 06 93

ÖSTERGÖTLAND

Vinslöv Fritidscenter, Vinslöv
www.vinslovs-fritidscenter.se
044-857 80

BLEKINGE
Dream on Wheels, Rödeby
www.dreamonwheels.se
0455-422 22

SMÅLAND
Hobby Fritid, Tenhult
www.hobbyfritid.se
036-39 02 85
Forsbergs Fritidscenter, Kalmar
www.forsbergsfritidscenter.se
0480-889 44
Wima Fritid, Lagan
www.wimafritid.se
0372-351 10

GOTLAND
Majas Fritid, Slite
www.majasfritid.se
070-606 44 20

BOHUSLÄN
Trestad Fritidsfordon, Uddevalla
www.fritidsfordon.se
0522-68 45 50

Fritidsfordon i Öst, Linköping
www.fritidsfordonost.se
013-505 00

DALSLAND
SG Husvagnar, Mellerud
www.sghusvagnar.se
0530-510 40

NÄRKE
Westerdahls Husvagnscenter,
Örebro
www.westerdahls.com
019–25 25 20

SÖDERMANLAND

Forsbergs Fritidscenter,
Stockholm
www.forsbergsfritidscenter.se
08-756 67 60

DALARNA
Loods Fritids, Borlänge
www.loods.se
0243-155 50

MEDELPAD
Birsta Husbil, Sundsvall
www.birstahusbil.se
060-12 81 00

VÄSTERBOTTEN
Fritids Metropolen, Umeå
www.fritidsmetropolen.se
090-10 99 50
Nordlunds Motor, Kusmark
www.nordlundsmotor.se
0910-72 40 00

Tumbo Husvagnar, Kvicksund
www.tumbo.se
016-200 68 68

NORRBOTTEN

Husvagnspoolen, Hammarö
www.husvagnspoolen.se
054-52 46 66

w

Husvagnscenter i Valbo
www.husvagnscenterivalbo.se
026-13 02 50

Caravanhallen Södertälje
www.caravanhallen.se
08-550 990 01

VÄRMLAND

H

Bothnia Fritid, Boden
www.bothniafritid.se
0921-180 50
Norrkust Caravan, Kalix
www.norrkustcaravan.se
0923-104 44

UPPLAND
Fritidsfordon i Norrtälje
www.fritidsfordonost.se
0176-501 05

www.hobbycaravan.se

Till sist: Shirley Clamp
Sångerskan Shirley Clamp har en lång karriär
bakom sig och har provat det mesta inom
showbiz. Men campat har hon aldrig gjort.

Nästa gång blir det kanske camping istället. På
semestern vill hon ha det så bekvämt som möjligt.
– Jag vill ha det smidigt och helst All inclusive.
Mitt favoritland är Grekland, det är underbart.

– Jag måste erkänna att jag är nog den enda i hela
världen som aldrig satt min fot i en husvagn, säger hon.
Fast när hon uppträdde på mässan Caravan Stockholm i februari passade hon på att strosa runt bland
montrarna och nog väcktes det ett litet intresse.

Den 7 november har Shirley Clamp premiär på
en egen show på Maximteatern i Stockholm.
Föreställningen ”Nästan 20 år på scen om
man avrundar uppåt” är regisserad av
William Spetz och är berättelsen om en
människa med en stor röst och ett svajigt
självförtroende. Shirley spelar både
egen musik och framför låtar av bland
andra Whitney Houston och
Bette Midler.

– Dagens fritidsfordon är jättefina och det skulle
vara kul att testa. Det händer att jag och min 14-åriga
dotter bara sätter oss i bilen, sticker iväg och bokar
hotell på vägen, det är väldigt spännande och härligt.

Nyfiken
på

