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Våra återförsäljare för Pilote/ medlemmar i Club Pilote
Finns i Linköping,
Medl.nr ÅF1
tel.nr 013-362090/ 013-163600 verkstad

Finns i Jönköping,
Medl.nr ÅF7
tel.nr 036-4400043, 073-4282222

Finns i Stenungsund,
tel.nr 0303-19600

Medl.nr ÅF9

Finns i Karlstad/ Hammarö
Tel.nr 054-524666, 070-847253

Medl.nr ÅF8

Finns i Kristianstad,
tel.nr 044-245690

Medl.nr ÅF6

Finns i Bockara,
tel.nr 0491-52210, 070-5631367

Medl.nr ÅF4

Finns i Borås,
tel.nr 033-104880, 070-8860096

Medl.nr ÅF3

Finns i Bålsta,
Medl.nr ÅF2
tel.nr 018-386969, 0171-59499, 070-7803909

NAVIS MASKIN & MARIN AB
Finns i Luleå
tel 0920-222 111

Medl.nr ÅF10

Biltjänst AB,
Finns i Hudiksvall
Tel 0650-222 22 , kontakt Peter Larsson
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Styrelsen
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Magnus Gustavzon, tel 070-209 20 57
Gösta Carlson, tel. 0140-50057
Ann-Gerd Abrahamsson, tel 0320-12682
Eva Bonnevier tel. 070-545 07 47
E-post: clubpilote@gmail.com

Ledamot:
Ledamot:

Denis Klase, tel 0491-924 09
Mikael Larsson, tel 076-027 68 68

Ansvarig utgivare:
Magnus Gustavzon
E-post: teamgesse@live.se
Redaktör:
Renée Gullman, Uddevalla, tel. 070-662 29 14
E-post: renee.gullman@gmail.com
Ansvarig för vår hemsida:
Torbjörn Nyström, Kisa Tel. 076-170 20 90
E-post: sternny@hotmail.com
Tryckning: Mälartryck AB, Eskilstuna.
Piloteklubben är en intresseorganisation öppen endast för ägare till Pilote, Le
Voyager och Bavaria husbilar. Vi vill göra husbilsåkandet och campandet så
trevligt som möjligt. Därför ordnar vi träffar och resor till olika platser i Sverige
och Europa. Vi ger också varandra tips om hur vi ska få ut mest av våra husbilar
och resor.
Medlemsavgiften är endast 250:-/år. ( 1/6-31/5 )
Anmälningsavgiften är 100:- och för denna får du en medlemsdekal inkl ditt
medlemsnummer att sätta på bilen. Totalt för ny medlem: 350:- som kan sättas
in på plusgiro nr: 22 87 77-9 Club Pilote of Sweden.
Anmäl enkelt på vår hemsida www.clubpilote.se , medl.reg. sköts av vår kassör
Eva Bonnevier.
Vid egen efterbeställning av medlemsdekaler, pris 175 kr, kontakta:
almquist. gunnar@gmail.com . (Betalas i förskott)
OBS !!! Glöm inte att meddela vår kassör Eva ändrade
medlemsuppgifter som nytt registreringsnummer, nytt
telefonnummer eller ny mail-adress.
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Ordföranden har ordet

Hästholmen januari 2020
Nytt år och årets första medlemsträff är redan avklarad.
Det blev en mycket trevlig trettonhelg på Motell Route 154 i Älvsered. Mycket
god mat och roliga tävlingar.
I mellandagarna innan träffen tog vi husbilen söderut. Tänkte köra runt i
Skåne en hel del under långledighet, men väl där så blev det ändrade planer
så vi körde vidare till Danmark och hamnade till slut i Flensburg i Tyskland.
Där var vi några dagar och provade på shoppingen.
Danmark blev i stort sett bara en transportsträcka denna gång.
Nyår närmade sig och vi rullade till Persköps ställplats där tre andra klubbbilar också var på plats och firade nyår. Mycket trevligt där.
Nu ser vi fram emot årets kommande träffar.

Ha det bra alla och kör lugnt!

Magnus Gustavzon, ordförande (medlem 700)
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Redaktörsspalten
Uddevalla januari 2020
God fortsättning på det nya året önskas er alla!
Nu är det dags att knåpa ihop tidningen igen, tänk vad tiden går fort…..
Här i Uddevalla, liksom väl på många andra håll i landet, har vintervädret i
princip uteblivit, känns mer som att höstrusket stannade kvar.
Några minusgrader har det varit av och till, men i huvudsak regn o grått, så
någon användning av längdskidorna har det inte blivit.
Sedan förra numret har jag varit ner till Spanien (med flyg), Nerja, där jag
träffade på våra medlemmar Barbro o Sven Johannesson, medl 344. De stod
med husbilen över natten ett par hundra meter ifrån där jag bodde. Hälsade
på dem i bilen, jättetrevligt, innan de skulle fortsätta vidare på sin färd.
Nu är det mest resfeber som gäller – om en vecka bär det av till Nya Zeeland.
Ha det gott, så syns vi kanske framöver på årets träffar.

Renée Gullman

(medl 584)

Manusstopp 2020
Nr. 1
17 januari
Nr. 2
24 april
Nr. 3
17 juli
Nr. 4
25 oktober

Beräknad utgivning
under vecka 9
under vecka 20
under vecka 33
under vecka 47
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Hemsida: www.clubpilote.se
Användarnamn och lösenord till lösenordskyddade sidor och länkar på Club Pilotes
hemsida är följande:

OBS! Lösenordet !!!
Användarnamn: Oden
Lösenord: Valhall
Ge akt på versaler och gemener.
Utöver de officiella träffarna kan det vara kul att träffas lite spontant under enklare
former.
Använd e-postadressen medlemmar@clubpilote.se, eller facebook för att
informera övriga medlemmar om vart ni skall åka så kanske fler i klubben dyker
upp.

Torbjörn Nyström, medl. nr. 977/ hemsideansvarig
(e-postadress: sternny@hotmail.com)
*************
Kartan som visar var i landet klubbens medlemmar finns har modifierats. Länk till
kartan finns på hemsidans startsida.
Klicka på en markering på kartan för att se medlemsnummer.
Dator: Expandera kartan med hjulet på musen eller +-knappen i kartans
nederkant.
Mobil eller surfplatta: Expandera kartan genom att ”dra isär” kartan med 2
fingrar.
// Torbjörn Nyström, medl nr 977/Ny hemsideansvarig
(e-postadress:sternny@hotmail.com)

*************
Club Pilote Facebook-grupp
Du hittar den här – https://www.facebook.com/groups/671504022998465/
eller via länk på vår hemsidas startsida.
Facebookgruppen är en sluten grupp endast för medlemmar i Club Pilote.
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TRETTONHELGS- TRÄFFEN I ÄLVSERED

8 bilar och några som kom med ”vanlig” bil och sov på motellet resulterade i totalt
26 medlemmar som kom till 2020 års första medlemsträff på Motell Route 154 i
Älvsered.
Lite strul med att propparna gick blev det innan Knut och Urban ( Route 154:s
ägare) fick till det med elen till alla under fredagen.
Ett mycket trevligt ställe med restaurang, bilutställning, minigolfbana, piltavlor,
curlingbanor, biljard och massagestolar. Allt att nyttja fritt för oss.
Under fredagsnatten brakade en hemsk hagelstorm ut och resulterade i att hela parkeringen på lördag morgon bestod i en enda stor isbana. Men vad gör det att vädret
inte är det bästa när man har ett så härligt ställe att vara på, så härliga Pilote-vänner
att umgås med.
Under lördagen var det fria aktiviteter då några gjorde avstickare till närbelägna
Gekås i Ullared.
De flesta stannade dock kvar på Route 154 och fortsatte att göra klart momenten i
tävlingen som Knut och Ingalill Evensen knåpat ihop. Parvis skulle minigolfen, pilkastningen och curlingbanor avklaras, vilket skedde under många glada skratt och
tillrop.
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Efter middagen blev det prisutdelning med priser skänkta av Husvagnsreserven i Kristianstad och av Torbjörn och Britt medl.nr 977.
Det talades om att vi eventuellt ska göra detta till en permanent vinterträff då
det är ett mycket trevligt ställe med möjlighet till aktiviteter som inte är
väderberoende samt att Urban med personal är oerhört trevliga. Att maten
var väldigt god och vällagad dessutom är ytterligare ett plus för detta ställe.

Ett stort tack till:
Knut och Inga-Lill medl.nr 843 som ordnade denna träff,
Motell Route 154, Torbjörn och Britt medl.nr 977 för priser, samt till
Husvagnsreserven Kristianstad för priser.
Vid ”pennan” o kameran: Nettan Cogne, medl.nr 878
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PLANERADE TRÄFFAR 2020
Återförsäljarträff:
Din Bil i Jönköping bjuder in oss till en träff i april.
Vi har vid tidningens tryckning inte erhållit något datum eller ytterligare info.
Ev. träff-information kommer att meddelas våra medlemmar via medlems-mailen samt vår
Facebook-grupp.

******************************

Kristi Himmelfärdsträffen 21—24 maj
Som traditionen bjuder har vi planerat denna träff till det trevliga Borgholms
Stug o Fiske på Öland. Vi hyr hela anläggningen, ca 30 bilar kan närvara.
Pris: 400 kr/bil
För mer info om anläggningen, se www.stugofiske.com.
Adressen är: Verkstadsgatan 5, 387 36 Borgholm
N 56’52’06 E 16’39’47.
Anmälan, vilken är bindande, tas emot fr o m 27 april och sista
anm.dag är 15 maj av Gösta Carlsson. Tel 070-3023595, e-mail:
cmoljeprodukter8@gmail.com.
Efter bekräftad anmälan från Gösta gäller förskottsbetalning av
ovanstående belopp till vårt pg.nr 22 87 77-9. Ange ”Borgholm” + medl.nr på
betalningen.
OBS! Som vanligt anmälan enligt principen ”först till kvarn”
******************************
Medlemsträff vid Tykarpsgrottan, Skåne, 5 – 7 juni
Välkomna till Tykarps camping utanför Hässleholm den 5--7 juni 2020.
Vi träffas på fredagen, 5 juni, och bjuder på fika och berättar om vad helgen har att
erbjuda. I år kommer Peters Foodcorner ut och grillar på lördagen.
Vi kommer även i år att blanda allvar med skoj i aktiviteterna.
Kostnaden för denna helg är 550 kr. I detta pris ingår camping med el i 2 dygn, en
guidad tur i grottan och tillgång till grillstuga och konferenslokal.
Är ni intresserade av mat från Peter måste ni tala om det när ni anmäler er till
träffen, vilket ni gör på telefon: 0760 - 276868 eller mail till:
ingerclarsson@icloud.com. Sista anmälningsdatum 24 Maj
”Först till kvarn”.…… Hjärtligt välkomna! önskar Inger o Micke medl 794
9

Elmia Husvagn Husbil 9 – 13 september
Årsmöte hålls i anslutning till mässan, mer info kommer senare
Utöver dessa träffar arbetar medlemmar på möjligheter till en
medlemsträff/höstträff , ev. i Uddevalla, 18 - 20/9, resultat följer i kommande
nummer av tidningen…..

Finns det någon/några medlemmar i vårt avlånga land som kan (kanske med
hjälp av styrelsen om så önskas) tänka sig att ordna med träffar, inte minst i
den norra halvan av vårt land?
Tips på Midsommarträff mottages tacksamt!!
Kontakta vår ordförande eller någon annan i styrelsen, kontaktuppg se sid 3
**********************

Information om medlemsträffar
Utöver de under året av styrelsen fastlagda träffarna är det fritt
fram för enskilda medlemmar att själva anordna s.k.
medlemsträff.
Via medlemsträffar kan man ansöka om subvention från styrelsen

Eftersom vi har medlemmar med doftallergi är det snällt om ni avstår
från parfymer, rakvatten och annat ”luktagott” på våra träffar

Ny återförsäljare för Pilote
Pilote har fått en ny återförsäljare genom Biltjänst AB i Hudiksvall.
Företaget, vilka är nya vad gäller husbilar, säljer nya Toyota & Suzuki
personbilar och har fullservice-verkstad och däckhotell m m.

Efterbeställning dekaler
Om du behöver nya PILOTE-medlemsdekaler, pris 175 kr, vänd dig till Gunnar
Almquist, medl nr 241, så hjälper han till. Betalning görs i förskott. E-mail:
almquist.gunnar@gmail.com
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Årsavgift och prenumeration
Det är dags att betala årsavgiften för nästa verksamhetsår, som börjar 1/6.
Avgiften är 250 kronor. Om du betalar på annat sätt än med bifogad
inbetalningsblankett är det viktigt att du anger medlemsnumret.
Medlem som bytt till annat husbilsmärke, men önskar hålla kontakt med oss,
kan prenumerera på Bulletinen. Den utkommer med fyra nummer även det
kommande året. Prenumerationskostnad för ett år är 150 kronor och som
sätts in på vårt postgirokonto 22 87 77-9.
Kassören blir glad om du betalar snarast, dock senast 30 april

Vi hälsar följande medlemmar VÄLKOMNA i klubben
Nr Namn

Adress

Tel nr

E-Mail

Bil

Reg
nr

1004 Lindfeldt,
Gun-Britt o
Lars-Erik

Rämshyttan 334,
781 99 Idkerberget

070-686 73 50

lasse@
lindfeldt.net

P 600 P
2018

CLH 627

1005 Kvistblom,
Marie o Rolf

Nordanbäcksg 28B, 073-626 83 58
784 66 Borlänge

rolf_kvistblom@
hotmail.com

R 580
1989

OTE 494

1006 Hagberg,
Olle

Bratteråsg 70,
417 62 Göteborg

070-300 28 96

olle.hagberg@
gmail.com

P 650 GJ
2017

YES 155

1007 Ahlsén o Eek,
Svartmåla
Mariann o Göran Vårbacka,
590 45 Brokind

070-629 57 19

goran.eek@
hotmail.se

Van 630 J
2019

JBW 88T

1008 Gustavsson,
Monica o
Anders

Förargatan 17,
973 42 Luleå

070-187 13 00

anders.br.
gustavsson@
gmail.com

P 600 P
2018

TZY 277

1009 Löfqvist,
Inger o Thomas

Dagsländev 15,
374 51 Asarum

070-888 11 80

constance374@
hotmail.com

P 746 GJ
2019

DTK85J

1010 Hilmersson o
Karlsson,
Gunnel o Arne

Bergkristallv 16,
442 60 Kode

076-796 11 11

arne.karlsson@
live.se

P 600 P
2018

ZMG 460
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Ändringar i medlemslistan
Nr Namn
778

Sorpola,
Christina o Jan

913

Norrbelius
o
Linander,
Inga o Lars-Åke
Markgren,
Lena o Torbjörn

960
977

Adress

Gunnarsv
804 26 Gävle

Tel nr

E-mail

Bil

Reg nr

P740GJ
2019

TLK 37J

G781GJ
2018

AXK 31J

G740C
2017

YKZ 321
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Nyström,
Britt o Torbjörn

Kontrollera er e-postadress (och även andra uppgifter) i utsänd
medlemsförteckning. Aktuell medlemsförteckning finns även på hemsidan
under ”Medlemsservice”. Ändrade uppgifter skall meddelas till vår kassör Eva
Bonnevier, e.mail: clubpilote@gmail.com

Sänd gärna in bidrag till tidningen, det är vi tillsammans som
skapar den!
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