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2008 Papenburg
Den  första träffen jag deltog i . Åkte iväg med 
nuvarande ordföranden hade preparerat husvagnen 
inför ankomsten blev dock inte den succé  som jag 
tänkt . Alla var på fest och såg inte den grandiosa 
uppfällningen i mörkret när ljuset redan var tänt i 
vagnen �
Vi var två svenska ekipage på denna träffen



2009 Oteppe i Belgien 

Första bilden på nya vagnen som 
hämtades på väg till mötet . Har den 
kvar ännu  .



Till Belgien var vi sex svenska vagnar . Ett minne som sitter kvar är 
bland annat ölprovning i Rochefort av Rochefort trapist dock inte på 
klostret som inte var öppet för allmänheten . 
Fortsatte till ett ölmuseum ingen lycka där heller stängt pga 
vinprovning



2010 Rang-du-Fliers Frankrike

Träffens äldsta vagn 1927 från England . 
Tre svenska vagnar 



Vi hade lite problem med dom franska 
öppet tiderna på resturangerna. 
McDonalds med problem att beställa ena 
dagen men det här var bättre
Fritjes med majonäs och vin längs vägen . 
Lovley !

Masonit låda 

Notin husbil 1959 



2011 Höör

Träffens äldsta Cheltenham Eland
1947

Rolands fidekomiss, Guillaumes
Notin ( min numera ) och min 
Tencate på en bild ☺

Våran egen Europa träff som jag var med att arrangera tur man har
glömt hur mycket jobb det var att vara arrangör 



En Orion från Helsingör En Sulieca från Alfta 
Jo dom är släkt 

Välklädd precis 
som ägaren 



Hulsberg Holland 2012

Jättekul fem vagnar till ett härligt Limburg 



En timme  på autobahn räckte för 
att knäcka ett hjullager

Underbar  båttur på kanalerna med Ariann
och hans kompis som guider

Hela gänget på Atlantvallen och senare 
ett besök på Loumann museum i Haag



2013 Löwenstein Tyskland

Svenskcampen med de tre ekipagen mitt
i ett ”märkelinlandskap”



Ny vagn en Notin hämtad i Lille´

Hyfsad vevaxel Maulbronn Monastery



Inte 50 år men väl 49 i samma vagn . Köpt ny 1964
det är klart det var en Notin . 

Här hade dom en plansch med alla resmål 
över hela Europa . Samma vagn men olika 
dragbilar . Hela Sverige var avverkat över 
Haparanda in i Finland 

Med all rätt tar den gamle tandläkaren med fru
från Schweiz  igen sig 



2014 Bocholt Belgien

Incheckning under ordförandens
vägledning  

Vi har inte sol alltid. Fy vad det regna vid 
ankomsten. Kom på plats lagom genom-
våta



De två svenska representanterna uppställda hos Pieter i Holland. Som den förträfflige
värd han är hade han nosat upp en bilbyggarfirma för ett trevligt studiebesök



Mest udda vagnen.

Tror att dom märkte att här var tre 
svenska pojkar på plats



2015 Poix-De- Picardie Frankrike

Info : Kommer troligen att vara avfärd
med färja från Malmö fredagen den 8/5
Kl  21.00 till Travemünde där man landar
lördagmorgon .
Campar oss fram till slutmålet i lagom takt.

Går att köra själv både dit och hem om 
man vill vara iväg längre eller kortare .

Ytterligare info mer bilder kontakta 
Per Jönsson på 0705115484 eller mail till
pelleguldskjorta@glocalnet.net


