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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: NärkeTryck AB, Hallsberg.
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 bankgiro nr: 5439-2964 (Swedbank) Club Pilote of Sweden.
Anmäl enkelt på vår hemsida www.clubpilote.se , medl.reg. sköts av vår kassör
Eva Bonnevier. När du betalt in medlemsavgiften godkänner du att vi sparar
uppgifter som namn, adress, telefonnummer, ev e-postadress och bilnr
gällande dig i vårt medlemsregister.
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 maj 2020

Oroliga coronatider just nu ställer tyvärr in flera av årets klubbträffar.
Först blev årets återförsäljarträff inställd, sedan även Ölandsträffen.
Det är oerhört tråkigt att behöva ställa in träffar, men också nödvändigt
som det ser ut nu.
Vi hoppas verkligen att läget förändras så fort som möjligt så vi kan fortsätta som vanligt med våra träffar.
Framtiden med pandemin är osäker så fler träffar kan komma att ställas
in under året.
Vi har klarat oss än så länge från coronan som tur är. Vi kör bara kortare
turer just nu i närområdet.
En planerad Frankrike resa i sommar har vi redan nu förstått att den inte
blir av. Hade bl.a tänkt åka till Paris och Normandie kusten.
Tråkigt, men det kommer fler bättre tillfällen till det.
Vi kommer nu säkert att ge mer tid till ett annat intresse som vi har och
det är fiske. Och då mest i Vättern.
Ta hand om er alla och hoppas vi ses snart igen när corona-pandemin är över.

Magnus Gustavzon, ordförande (medlem 700)
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Redaktörsspalten
Uddevalla maj 2020
Lite konstig värld vi lever i just nu, inget är sig riktigt likt.
Skönt ändå att Sverige inte har stängt ner helt, det finns ju möjlighet att vara
utomhus utan fler begränsningar än att man ska tänka på att hålla avstånd till
sina medmänniskor.
Blev själv ”strandsatt” i Nya Zeeland, då vår bokade flight hem till Sverige
först ändrades lite fram och tillbaka vad gäller transit-flygplatser och sedan
slutligen helt ställdes in.
NZ gick ganska snabbt in i hel ”lockdown”, vilket då innebar att man bara fick
umgås med övriga i sin ”bubbla”, vara ute och promenera samt cykla. Enbart
livsmedelsaffärer, apotek o sjukhus var öppet. Bil fick bara nyttjas för
nödvändiga resor, ex resor till jobbet för dem som arbetade och resor till
affären.
Var lite stressande att inte veta när (och om) vi skulle kunna ta oss till
Sverige. Lösningen blev i alla fall att Qatar Airlines satte in lite fler plan för
att flyga hem EU-medborgare från bl a Nya Zeeland och Australien och då
fick vi i alla fall tag på biljetter och kunde komma oss iväg hemåt bara 9 dgr
senare än vår ursprungliga resa skulle varit. Skönt att komma hem igen!!
Nu är husbilen i alla fall uttagen från vintervilan och körd till en firma för
genomgång av delar av elsystemet samt omtätning av taklucka, vilkens
tätning väl blivit lite för torr under åren som gått.
Som vår ordförande skriver, så vet vi ju inte hur det blir fortsatt med årets
planerade verksamhet, men vi får väl ta dagen som den kommer och hoppas
att läget kan förändras till det bättre så snart som möjligt.
Skönt om er alla därute, så hoppas jag vi kan ses snart igen även om vi
behöver hålla det rekommenderade avståndet till varandra.

Renée Gullman
Manusstopp 2020

Beräknad utgivning

Nr. 1
Nr. 2

17 januari
24 april

under vecka 9
under vecka 20

Nr. 3
Nr. 4

17 juli
25 oktober

under vecka 33
under vecka 47
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(medl 584)

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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PLANERADE TRÄFFAR 2020
Inte mycket är ”som vanligt” i dessa tider och det är också svårt att
veta vilka rekommendationer samt restriktioner etc som kan
komma att förändras.
Kristi Himmelfärdsträffen, i klubbens regi, har vi valt att ställa in.
Vill du ändå själv åka till platsen;
kontakta Stefhan Bogren på Borgholms Stug o Fiske och boka plats,
hans telefonnr 070-879 73 70.

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

OBS!
Denna träff är inställd
pga Covid-19 pandemin

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”
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Foto: Thomas Lindgren

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

Med reservation för förändringar pga Covid-19 - pandemin
************************
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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…..
Med reservation för förändringar pga Covid-19 - pandemin
***************************************************************************************
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

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
PÅMINNELSE!!!
Det är dags att betala årsavgiften för nästa verksamhetsår, vilket börjar 1/6.
Avgiften är 250 kr. Till er som ännu inte betalt ber vi er göra det snarast. Det är
viktigt att ni anger medlemsnr på inbetalningen. Medlemmar vars avgift inte kommit
in på vårt bankkonto senast den 30/6 kommer tyvärr att strykas i vår
medlemsförteckning. Vill man efter detta datum ändå vara med i klubben får man
anmäla sig som ny medlem.
Är du osäker på om du redan betalt, maila vår kassör och kolla så slipper det bli
dubbelt.
Medlem som bytt till annat husbilsmärke, men ändå önskar hålla kontakt med oss,
kan prenumerera på Bulletinen. Den utkommer med fyra nr per år. Prenumerationskostnad är 150kr/år, vilken sätts in på vårt bankkonto 5439-2964 (Swedbank).
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Vi hälsar följande medlemmar VÄLKOMNA i klubben
Nr Namn

Adress

Tel nr

E-Mail

Bil

1011 Johansson o
Albertsson,
Gun o Ingemar

Källhagsgatan 5
507 60 Borås

070-639 61 37

gunj1@ hotmail.com

P740 C Sens. BGR 931
2018

1012 Hermansson,
Maj o Gustaf

Lilla Sirsjön 14
712 93 Hällefors

070-244 72 44

gust.hermansson@
telia.com

G781 GJ
2016

RSE 262

1013 Stenshammer o
Åkesson,
Ingela o Ronnie

Kronhjortsv 23
246 52
Löddeköpinge

046-73 23 22
072-321 19 61

ingela.stenshammer
@ telia.com

P746 GJ
2017

YGJ 287

1014 Örni,
Anna-Karin o
Jan

Roasjö by
Strömsbergs 2
512 92 Svensljunga

076-114 42 54

orni55@
hotmail.com

G740 C Ess.
2015

ESK 174

1015 Johansson o
Lundqvist,
Lisbeth o Börje

Bergborrareg. 26
591 61 Motala

070-931 24 42

lijo1949@
hotmail.com

P716 P Ess.
2016

YCN 755

1016 Sirén,
Majlis o Mikael

Vargvägen 39A
906 42 Umeå

070-233 26 72

mick090@ msn.com

P746 GJ
2019

BRF12L

1017 Sundell o
Wiklund,
Lena o Eric

Odengatan 6,
590 54 Vikingstad

070-555 04 26

wiklund@
hotmail.com

G740 GJ
2019

PKR 54J

1018 Nielsen o
Nordmark,
Hanne o Roger

Norra vägen 5
070-337 35 47
572 50 Oskarshamn

roger_nordmark@
hotmail.se

G742 LGJ
2013

DRZ 735

1019 Stoltz o Åslund,
Susanne o
Pierre

Munkhagsg 128,
lgh 1002
587 25 Linköping

073-807 10 33

pierreolof@
hotmail.com

R640
1990

ENB 307

1020 Pihl,
Christine o
Mikael

Murslevsgränd 5
137 38
Västerhaninge

070-876 49 57

mikael.pihl@
telia.com

G740 LGJ
2014

MJH 727

1021 Ekdahl,
Kerstin o Roger

Tallgatan 1
619 35 Trosa

070-822 66 61

rogertp35@
gmail.com

G740 XLJ
Expl.
2012

YAH 179

1022 Oppenstam,
Lisbeth o Peter

Nordens väg 54
451 43 Uddevalla

0522-66 21 50
070-554 19 04
076-851 76 57

lisbeth.oppenstam@
hotmail.se

G650 C Ess.
2016

RON 484

1023 Löfgren,
Lotta o Peter

Husebergsg 25
451 53 Uddevalla

070-482 17 38

lottalofgren@
hotmail.com

P746 FC
2019

CBW 36H

1024 Carlsson,
Göran

Odörtsgränd 10
165 72 Hässelby
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Reg
nr

1025 Jämstorp,
Margareta o Jan

Köpmannag 49 C
296 31 Åhus

073-321 91 51

jan@jamstorps.se

P746 C Sens. ZKJ 566
2018

1026 Bane,
Ingrid o Peter

Ullas Lyckas v 78
428 33 Kållered

070-326 86 62

ingridbane@me.com

G740 GJ
2019

ZMJ 127

1027 Edlund,
Karin o Rolf

G.Lasarettsg 16
602 39 Norrköping

G781 GJ
2019

SHW 16K

Ändringar i medlemslistan
Nr Namn
388

800

835

909

934

1006
1010

Carlsson,
Gunilla
Sven-Åke
Normén,
Ann-Kristin
Kenneth
Stigsson,
Elisabeth
Magnus
Landberg,
Barbro
Thomas
Svensson,
Britt-Inger
Göran
Hagberg,
Olle

Adress
o

Tel nr

o

Bil

Reg
nr

Carl
Krooksg
7
252 25 Helsingborg
keno5116
@icloud.com

o

o

E-mail

Fossilvägen
372 73 Ronneby
Magasinsv
lgh 1002
595 57 Mantorp

6

26,

070-778 36 01
o
P650 GJ Ess.
2017

Hilmersson o
Karlsson,
Gunnel o Arne

arne.karlsson
@live.com

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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Några foton från medlemsträffen vid Tykarpsgrottan 2019
Fotograf: Thomas Lindgren

Vårt värdpar Inger o Micke

Rundvandring i Tykarpsgrottan

Fikapaus under björken
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