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Medl.nr ÅF10

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
Nu är årets klubbträffar slut för i år och nu får vi se fram emot nya trevliga träffar nästa år.
Sista träffen för i år blev klubbens 30 års jubileum i Bunn. Det blev en riktigt trevlig helg
med god mat och en bra trubadur m.m.
Det är riktigt kul att det kommer många nya medlemmar på klubbträffarna. Det har blivit
många trevliga stunder med nya medlemmar under årets träffar.
Många ställer säkert av sina bilar nu under vintermånaderna. Vi kommer köra några turer
till under vintern.
Det kommer bli långledigt under jul och nyår så då ska vi bl.a passa på att köra en hel del
är det tänkt.
Eftersom detta är årets sista Bulletin så passar jag redan nu på att önska alla en riktigt god
jul och ett riktigt gott nytt husbilsår.
Kör lugnt och ha det bra.
Magnus Gustavzon, ordförande (medlem 700)

************************************************
Redaktörsspalten
Uddevalla oktober 2019
Efter flera trevliga Club Pilote-träffar, och även resor till andra mål, har nu min husbil efter
utförd kontrollbesiktning fått flytta in i ”vinter-idet”. Eftersom jag inte är ute o kör
vintertid, så känns det skönt att veta att den nu står avställd i en lokal och är redo för nästa
års träffar m m.
Själv ska jag ta en 10-dagars tripp till Spanien i november och sedan är det en långresa
planerad tillsammans med min bror ner till Nya Zeeland i slutet av januari (därav det
tidigarelagda manusstoppet i januari!). Ursprungligen hade vi tänkt hyra en husbil och
köra runt med, men vi kommer istället att hyra personbil och köra både på Nord- och
Sydön. Vi har en kusin som skall besökas, och även några andra bekanta, under de 8
veckor vi beräknar vara borta. Eftersom det är helt omvänt med årstider, jämfört med
Sverige, kommer vi ner till sommarsäsongen där.
Önskar er alla ett fortsatt gott Club Pilote-år och ser fram emot nästa säsong!
Ha det gott,

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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Protokoll fört vid årsmöte med Club Pilote of Sweden lördag 14 september på
restaurang Kniv & Gaffel i Jönköping (i samband med Elmia mässan). Ordf
Magnus Gustavzon öppnade mötet kl.18.00 och hälsade 44 st närvarande
medlemmar välkomna. Deltagarlista bifogas protokollet.
1. Mötet konstaterades vara behörigt utlyst.
2. Föregående års årsmötesprotokoll har redovisats i Bulletinen 4/2018 och behövde inte
läsas upp.
3. Till röstkontrollanter tillika protokolljusterare (tillsammans med ordföranden) valdes
Britt och Torbjörn Nyström medl. 977.
4. Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Magnus Gustavzon medl. 700 och
Anette Melin medl. 657.
5. Styrelsens årsberättelse och balansräkning har redovisats i Bulletinen 3/2019 och
behövde därför inte läsas upp eller kommenteras ytterligare. Kopior bifogas protokollet.
Anna-Lena Ekstrand medl. 130 ställde några frågor om redovisningen av räkenskaperna om
vissa saker i Bulletinen till kassör Eva Bonnevier. Eva återkommer senare om svar.
6. Revisorns berättelse lästes upp av revisorssuppleant Anette Melin medl. 657.
7. Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
8. Inga motioner, skrivelser eller bordlagda frågor har inkommit.
9. Inga arvoden utgår till styrelsemedlemmar. Dock medges befrielse från medlemsavgiften
till styrelseledamöter samt de som arbetar med vissa uppgifter som gagnar klubben, tex,
valberedare, hemsidans ansvarige, Bulletinens redaktör, facebooksidans administratör, och
skylt-och dekalansvarige.
10. Medlemsavgiften kommer att vara oförändrad 250:- under kommande år.
11. Omval ordförande 2 år Magnus Gustavzon medl. 700.
12. Vice ordförande 1 år kvar Gösta Carlson medl. 657.
13. Omval sekreterare 2 år Ann-Gerd Abrahamsson medl. 416.
14. Omval kassör Eva Bonnevier 1 år medl. 476.
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15. Ledamot Dennis Klase 1 år kvar medl. 592.
Ny ledamot Mikael Larsson 2 år medl. 794
Ledamoten Göran Andersson medl. 191 avgår.
16. Revisor Sven-Åke Carlsson 1 år kvar medl. 388.
17. Revisorssuppleant Anette Melin 1 år kvar medl. 657.
En stadgeändring görs på dagordningen att vi ändrar från 2 till en revisorssuppleant, har
nu klubbats på två årsmöten.
18. Inget val gjordes till reseledare för gemensamma resor. En stadgeändring görs från
dagordningen då vi även där har beslutat på 2 årsmöten att ta bort reseledare.
19. Omval 2 år valberedare Lennart Bonnevier 1 år medl. 476.
Omval 2 år valberedare Ingemar Abrahamsson 1 år medl. 416.
20. Övriga frågor.
Torbjörn Nyström medl. 977 talar om att han är ny som ansvarig för hemsidan och att
det är svårt att nå vissa medlemmar på mail, men kom ihåg att meddela kassören när
man har nya kontaktuppgifter.
Ordföranden och vice ordföranden informerade om nästa års träffar men att vi inte har
någon som anmält intresse för midsommar och höstträff och om det är någon som kan
tänka sig att ordna en sådan.
Gösta Carlson hälsade från Eva och Anders medl. 403 att dom tar en paus med husbilen.
21. Ordföranden avslutar årsmötet och inviterade till efterföljande buffé med vin som Pilote
generöst tillhandahållit.
Vid protokollet

Ordförande

Anette Melin

Magnus Gustavzon

Justeras:

Justeras:

Britt Nyström

Torbjörn Nyström

****************************
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Svar på frågor, enl. punkt 5 i årsmötesprotokollet, från medlem 130 angående den ekonomiska rapporten
- Konto 2972 = de medlemmar som har betalat in medlemsavgiften två gånger, avser år
2020–2021 och förs över till nästa års räkenskap.
- Förtydligande av balansräkning, se bifogad uträkning.
- Ingen sponsorinbetalning för 2018. Oklart hanteringsuppdrag.

CLUB PILOTE of SWEDEN
RESULTATRÄKNING 1 juni 2018 - 31 maj 2019
INGÅENDE
PLUSGIRO

54 932,44
54 932,44

INKOMSTER
MEDLEMSAVGIFTER 63 550,00
PREN. BULLETINEN
600,00
MEDL.DEKALER
8 400,00
ÖVR. INKOMSTER
8 450,00
TRÄFFAR
10 810,00
91 810,00
UTGIFTER
BULLETINEN 4nr
MEDLEMSDEKALER
KONTORSMAT.
PORTO
HEMSIDA
TRÄFFAR
ÅRSMÖTE
BANKAVG.
ÖVR. UTG.

−18 624,00
−19 415,00
−2 299,40
−13 796,00
−501,25
−4 565,00
−26 285,00
−766,50
−2 815,90
−89 068,05

FÖRÄNDRING

2 741,95

BEHÅLLNING VID ÅRETS SLUT
PLUSGIRO

61 684,39
61 684,39

Fjugesta 2019
Eva Bonnevier
kassör
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HÖSTTRÄFF I HERRLJUNGA 23—25 AUGUSTI

När min kamrat Anita o jag ankom till den fina hembygdsparken i Herrljunga, tidig fredag
eftermiddag, var de flesta Pilote-bilarna redan där (totalt blev vi 20 bilar).
Vi togs emot av värdparet Anita o Lennart, anvisades en plats att parkera på och fick en
kasse innehållande lite turistinformation samt lite reklamartiklar från bl a Gäsene Mejeri
och Herrljunga Cider.
Kaffe med mycket gott hembakt bjöds det på vid 15-tiden i hembygdsgården.
Vid 18-tiden grillade den som ville och därefter tog vi medhavd mat och dryck till hembygdsgården där vi åt och umgicks tillsammans. Vårt värdpar hade även tänkt på husdjuren, vilka var kvar i bilarna, och delade ut hund-o kattgodis, sponsrat av Doggy, till deras
mattar och hussar.
Efter lördagsmorgonens frukost begav sig de som ville iväg till en loppis i Folkets Park. Vår
väg dit, jämfört med vägen tillbaka, blev lite längre än vad som var tänkt, eftersom vi cyklade in på en skogsväg till viss del istället för att cykla den genaste vägen genom ett bostadsområde, vi fick också sällskap av Agneta o Lennart, medl nr 949, …. Vi handlade lite
och cyklade sedan tillbaka till bilen. Gjorde iordning lite lunch och satte oss ute i solen och
åt.
Efter lunch var det tävlingsdags. Våra värdar hade satt upp 6 stationer spridda över området och där var det; kasta varpa, boule, vedstapling, memory, yatsy (med stooora tärningar) samt pilkastning, ett lag per bil.
Kl 15 bjöds vi på kaffe och på kaffebordet stod även 3 goda tårtor, sponsrade av Mobilen,
Borås. Det kom 3 verkstadstekniker från Mobilen, Borås, på besök. De ”minglade” runt
bland oss deltagare, svarade på frågor och gav hjälp och råd.

Efter en härligt solig eftermiddag gjorde vi oss sedan iordning för att vid 18.30 åter träffas i
Hembygdsgården, nu för middag. Det bjöds på kallskuret kött och frukt på fat med potatisgratäng till. Mycket gott!!
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Vinnarna från dagens tävling presenterades: 1:a pris gick till Annica o Björn, medl 877, 2:a
pris till Monica o Claes, medl 765, 3:e pris till Christina o Lars, medl 791, 4:e pris till Inger
o Göran, medl 191, 5:e pris till Gun o Sören, medl 863 samt 6:e pris till Eva o Anders, medl
403.
1:a, 2:a o 3:e prisen sponsrades av Mobilen, Borås, bl a med en gasolgrill.
Vid 21-tiden bröt vi upp och hjälptes åt att iordningställa lokalen igen eftersom hembygdsföreningen skulle ha bakdag på söndagen med start kl 04
På söndag förmiddag kunde de som tidigare anmält sig gå en guidad visning i stugorna och
hembygdsmuseet på området. Damen, från hembygdsföreningen, som guidade gjorde det
till en mycket trevlig och intressant visning.
Efter kl 11 kunde vi få köpa alldeles pinfärskt stenugnsbakat bröd. Vi satte oss utanför bilen, i det härliga solskenet, och njöt av nybakat bröd och kaffe innan det var dags att ta avsked av varandra och en efter en husbil rullade ut från området.
Ett stort och hjärtligt tack till värdparet Anita o Lennart för en mycket trevligt anordnad
höstträff (även vädret hade de fixat bra)!

Renée Gullman, medl 584

Foto: Nettan Cogne
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30-årsfirande
Vår klubb fyller hela 30 år i år och detta måste ju firas ordentligt.
Denna Pilote-träff var förlagd till Bauergården i John Bauers hemtrakter.
Vägen dit gick genom den trolska naturen.
Redan på torsdagens eftermiddag var två medlemmar på plats. Senare kom ytterligare men
huvuddelen kom under fredagen.
På lördagens förmiddag hade samtliga deltagare kommit. Totalt 33 bilar!! Imponerande.
Men det skulle faktiskt komma en bil till. Två representanter från Bossings anslöt sig till
oss.
Vid ankomsten mottogs deltagarna av tvenne medlemmar som anvisade plats, samt info
om ställplatsen. Innan de parkerade bilen, fick de se en liten lapp med sitt medlemsnummer på. Denna fick man vika ihop och stoppa ner i ett litet låst kassaskrin. Det enda som
de fick veta, var att det skulle vara till en överraskning under middagen.
Det kom ytterligare en Pilote till oss, förvånade över att det bara var Piloter på ställplatsen,
de som kommit bara för att spendera helgen på Bauergården.
Medlemmar – nej, men de blev snabbt upptagna i vår krets. Allt löste sig på plats.
Under fredagen umgicks vi tillsammans, och löste många frågor och problem.
Det är imponerande vilken kunskapskälla som finns bland våra medlemmar.
Tips och råd på fiffiga lösningar i bilarna. Allt ifrån uppsättningar rullgardin, till små enkla
medel att få till inredningsdetaljer. Mycket inspirerande.
Senare under eftermiddagen var det dags för ”bubbel”, och vin utanför bilarna. Bubbelkorkarna flög högt upp, och några landade i huvudet på oss.
Samtidigt passade vi på att gratulera två av våra medlemmar, som firade sitt guldbröllop.
De hade oturen att få ett haveri med växellådan, så de hade i stället bokat in ett rum på hotellet.
När kylan började komma krypande, så blev det till att ordna med lite middag och därefter
mingel i bilarna.
Lördagen började med en härlig höstmorgon i solsken. Lite senare började mörka moln
dyka upp.
Det blev några regnskurar som passerade. Det kändes lite oroväckande inför dagens evenemang, bestående av en 4-kamp, fyra kluriga stationer som bestod av:
Kasta tennisbollar i hink. 10, 20, 30 poäng.
Pilkastning på tavla med spelkort. Poäng efter valör.
Boule med poäng efter hur nära, eller träff på ”lillen”.
Fotboll där det gällde att träffa små koner.
Efter en stunds poängberäkning, så kunde de fina priserna som ÅF bidragit med, fördelas.
Fria aktiviteter fram till middagen, som startade klockan 19.
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Magnus hälsade oss alla varmt välkomna, och maten bestod av en buffé, huvuddelen bestående av lokala produkter. Mycket gott.
En härlig trubadur underhöll oss under sittningen.
Efter ett tag var det dags för att få reda på vad överraskningen med lotterna var.
Magnus drog första lotten. Vinsten var ett presentkort från Lars Jarlerud, Michael Danielsson agenter för PILOTE i Sverige, Norge & Finland. På hela 3.000kr, som kunde användas
hos alla våra ÅF.
Sedan var det dags för nästa dragning. Vinsten var även denna
gång ett presentkort på samma belopp.
Magnus drog nästa lott, och denna gång var det ytterligare ett
presentkort, även detta på 3.000kr.
Men det var inte slut, för medlem 728, hade skänkt några saker
till lotteriet. Så det blev ytterligare tre vinnare.
Kvällen fortsatte med trubadur under en lång tid under kvällen.
Ett mycket uppskattat inslag.
Några av oss tog sig tillbaka till sina bilar, andra stannade kvar längre, en mycket trevlig
och lyckad träff.
Ett STORT tack till Magnus och Zorica, som fick allt att fungera perfekt.
På söndagen började de flesta göra sig i ordning för avfärd hemåt, en del var tidigt iväg medan andra tog det lite lugnare.
De ÅF som bidrog med de fina vinsterna i vår ”mångkamp”, var:
Bossings, Skoklosters, Maskincentrum i Bockara, Husvagnsreserven, Din Husbil, Husvagnspoolen samt Finbil.
Vi ger även dem ett ett STORT tack, för alla fina priser, och generositet.
/Leif Bertilson medl 728

Foto: R
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Hemsida: www.clubpilote.se
Användarnamn och lösenord till lösenordskyddade sidor och länkar på Club Pilotes
hemsida är följande:

OBS! Nytt fr.o.m. i början på vecka 34 2019
Användarnamn: Sternny
Lösenord: Bellabritt60
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
(Mer info för resp. träff presenteras i kommande nr av Bulletinen)

Medlemsträff Trettondagshelgen
Inbjudan till medlemsträff på motell Route 154 i Älvsered 3-5 januari 2020. (Gamla
Älvsereds postorder). Det är även möjligt att delta utan husbil.
Detta motell är inrett i 50/60 tals stil med bl.a minimuseum och restuarang och bar med
fullständiga rättigheter.
Under helgen kommer det att bli en hel del roliga inomhusaktiviteter som ingår i priset.
På lördag förmiddag finns möjlighet för de som vill att åka till Gekås i Ullared. 14 minuters
restid dit från träffen.
Det kommer finnas plats för uppställning av husbil med el. Toa finns samt nya duschar.
Tyvärr inga tömningsmöjligheter på plats.
För er som har bilar i vinteride så finns det dubbelrum att hyra.
Vi kommer att äta gemensam middag under fredag och lördag kväll kl. 18.00. Puben öppen
fredag och lördag kväll.
Frukost finns att köpa. Ingår för de som hyr rum.
Föranmälan och förskottsbetalning. Bindande anmälan.
Priser:
Ställplats 2 nätter med el inkl. 2 middagar för två personer 650 kr.
Dubbelrum inkl. frukost och middag 1000 kr per natt.
Anmälan och betalning sker till Knut Evensen tel: 070 5811830 eller mail
till even04@hotmail.com
Betalning till Swish på nr. 0705811830 eller till kontonummer 6652-99119528.
Sista anmälningsdag och inbetalning är den 15 december 2019.
Mycket välkomna!

Återförsäljarträff:
Din Bil i Jönköping bjuder in oss till en träff i april. Mer info meddelas senare
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Kristi Himmelfärdsträffen:
Traditionsenligt planerad till det trevliga Borgholms Stug o Fiske på Öland. Vi
hyr hela anläggningen, ca 30 bilar kan närvara
Elmia Husvagn Husbil i september
Årsmöte hålls i anslutning till mässan
Utöver dessa träffar arbetar medlemmar på möjligheter till en
medlemsträff 6:e juni-helgen samt en medlemsträff/höstträff
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

Under 2019 erhåller alla medlemmar i Club Pilote 20% rabatt på Resalätts
sortiment. Erbjudandet gäller ej produkter med redan nedsatta priser.
Adressen är: www.resalatt.nu, ange rabattkod: pilote19
**********************************************
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. Email: almquist.gunnar@gmail.com
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Vi hälsar följande medlemmar VÄLKOMNA i klubben
Nr Namn

Adress

Tel nr

E-Mail

Bil

Reg
nr

989

Olin Quist o
Quist,
Carina o Thoralf

Törnerydsv. 189,
374 96 Trensum

0454-105 78
070-340 16 01

tholleocarina@
hotmail.com

LV 7.8 JF
2016

YBF 180

990

Mickelsson,
Eva o Thomas

Kyrkogatan 9,
172 32 Sundbyberg

08-12202648
070-625 62 00

thomas@betongh G740C
altagningnbt.se
2019

YLC 09T

991

Gustavsson,
Siv o Erik

Rävmarken Nedre
Sten 2,
668 91 Ed

070-305 43 21

siv@sotesten.se

LV Classic 8.5
GJL
2019

CMX 35M

992

Larsson o
Lindgren,
Susanne o Per

Månsesgatan 14
784 75 Borlänge

070-306 52 42

husbil.per@
gmail.com

LV 8.5 CF
2019

OLA 12U

993

Jensen,
Pernilla o Per

Rödhakev. 31,
125 56 Älvsjö

070-625 89 50

per.magnus.
jensen@gmail.co
m

G600 P
2017

YGJ 283

994

Lundbergh,
Elisabet o KarlErik

Lingonstigen 30,
892 43 Domsjö

070-390 73 15

lundbergh@
hotmail.com

G740 C
Essential
2016

SOD 700

995

Johansson,
Stubbagatan 46,
Christina o Jerry 296 32 Åhus

070-637 62 20

jerry@
darkroom.se

P740 GJ
2019

SXB 37F

996

Lindberg o
Järnström,
Sonja o AnnSofie

Klostergatan 1B,
463 72 Lödöse

070-552 05 14

annsofie.jarnstrom@
live.se

V600G
2019

ERS 96N

997

Souza
Andersson o
Andersson,
Patricia o Ulf

Påtorpsvägen 5,
513 32 Fristad

070-419 09 44

ulf.andersson@
kror.se

P716P Essentiel BSM 84F

998

Albinsson,
Iris o Thore

Vinslövsvägen 189,
288 90 Vinslöv

044-74089
070-609 60 66

irisalbinsson@
gmail.com

G653 DP Expl.
2004

WNU 778

999

Söderberg,
Leena o Lennart

Kaptensgatan 3,
331 52 Värnamo

070-284 86 20
070-558 70 37

leena.soderberg
@vmomail.se

G741 J
2018

RAU 922

1000 Berggren, Rose- Trulsegårdsv 16
Marie o Sven
423 59 Torslanda

070-637 38 88
070-637 37 39

rms@telia.com

G740 C
2019

MEH 21R

1001 Nilsson,
Karin o Hans

TreSystrarsväg 22,
691 54 Karlskoga

070-362 57 86

nilsson.hasse@
telia.com

V630 J
2018

ZJU 288

1002 Pettersson,
Berit o Jan-Erik

Rudevägen 3,
523 94 Tvärred

0321-503 89
070-545 02 01

janne@borasdack P746C Essential XZM 128
service.se
2018

1003 Svensson,
Hans

Hagebygatan 47,
603 52 Norrköping

070-550 80 73

hanssvensson@
hotmail.com

15

2019

G742 XLC Expl
2010

ATH 606

Ändringar i medlemslistan
Nr Namn

Adress

590

Ward,
Marie o Nisse

Plångränd
55314
Jönköping

642

Welin,
Inga-Kerstin o Pether

700

Nicolic o Gustavzon
Zorica o Magnus

727

Persson,
Ann-Charlotte
Stefan
Bertilsson,
Ann-Gret o Leif

728

o

Tel nr

E-mail

Bil

1

073-594 99 77
G781C
2019
Krassestigen
4,
554 56
Jönköping

036-175647
070-794 54 96

sajjj@
spray.se

G740
2016

SMP 97F
GJ

UWJ 650

V630J
2019

YHH 91F

737

Persson,
Lisette o Ulf

Prostvägen 4,
896 93 Gideå

782

Sognefur,
Anna o Sören

LV 7.8 JF
2019

YFK 61S

789

Ström,
Titti o Gunnar

G742
Expl.
2013

XLJ

XEW 727

794

Larsson,
Inger o Mikael

837

Edvardsson,
Maria o Nicklas

LV 7.8 JF
2018

TTO 796

856

Nyqvist,
Ingrid o Jan-Olof

G781
2017

WTB 951

878

Cogne,
Nettan o Bosse

G781C
Sensation
2018

ZKP 991

912

Drotty
o
Drotty
Karlsson, Britt o Kent

941

Söderberg,
Lena o Stefan

Fittja39,74962
Örsundsbro

943

Karlsson,
Ylva o Ove

Fornminnesv
25,
186 32
Vallentuna

977

Nyström,
Britt o Torbjörn

G781
2018

GJ

AXK 31J

988

Ringberg,
Marita o Michael

LV 7,5 GJF
2019

RCG 75N

076-027 68 68

ebe.micke@
gmail.com

C

072-5337961
073-775 52 03

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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