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Ordförande har ordet. 

Nu har halva året gått. Det har varit ett  årsmöte med lågt delta-

gande. Det beslutades om att justera våra stadgar från den 1 jan. 

2018 Medlemsavgiften kommer att höjas till 200 kr/år från 2018. 

Det kommer att göras en översyn beträffande vilka träffar som vi 

skall genomföra samt se om det finns nya förslag till träffar.  

Men det har varit några underbara träffar i år. Vi har varit i Ullared, 

Hanaslöv med Polar Club Öst Danmark, gemensammaträffen som 

West ordnade, och så var det träffen på Öland. Det som lyser ige-

nom träffarna är att man har svårt att anmäla sig. Det är bra om man 

får ett så tidigt besked som möjligt så man kan planera för träffen. 

Är man allergisk mot något så meddela det när man gör anmälan. 

Man måste anmäla sig till den som skall ta emot anmälan om inget  

annat har överenskommit.  Ibland kan man komma tidigare till en 

träff, men är det sagt att träffen är från fredag till söndag och man 

kommer på torsdag så är det inte säkert att någon tar emot en när 

man kommer.  

Det har förekommit att någon skickar ut felaktigheter till medlem-

marna och skapar en olustig stämning i klubben. Det finns en etikre-

gel som vi skall följa.  

Nu vill jag önska alla medlemmar en riktig god sommar. Hoppas att 

vi ses på någon träff innan årets slut. 

Ordförande 

Sven Matsson 
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Nya träffar som diskuteras för 2018 

Finns det några nya träffar som man 

kan göra. Man kan ta en träff och 

kalla den för glasriket. Det finns ju 

många fina glasbruk i Småland som 

man skulle kunna besöka. Det finns 

personer som eventuellt kan ordna 

en sådan runda. Vi måste få in re-

spons från medlemmarna om de 

tycker att det skall ordnas något i 

den stilen.  

Kan det vara intressant med en vild-

marksträff. Den kan innehålla många 

olika saker. Fiske eller åka häst och 

vagn samt grillning och bada i en insjö. 

Det kan bli många överraskningar. Det 

ordnas med ladd ström.  Tvätta sig får 

man göra i sjön.  
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Rapport från Ullared 

Fredagen den 3 Mars var det en träff i Ulla-
red med bad. Det var 12 vagnar som anslöt 
till denna gemenskap. Vi var 31 personer 
om vi räknar med barnen. 

Fredags kväll samlades vi på Harrys för att 
intaga en måltid tillsammans. Det var en 
mycket trevlig kväll i fin gemenskap. När vi 
var nöjda så gick vi till våra vagnar och tog det lugnt. 

Lördagen var det tid för att besöka Ge Kås 
för dom som ville. På kvällen kl 19,00 var 
det tid för att ta ett bad i tunnorna. När vi 
var färdiga med badet så grillade vi korv i 
grillkåtan och tog en pilsner eller vin. 
Denna träff är mycket uppskattad av 
många. Det är samma personer som kom-
mer varje år. 

Söndagen tog vi adjö av varandra och åkte hem var och en till sitt. 

Som det ser ut nu så blir det inget bad 
2018 för man skall bygga om anläggning-
en. Det går inte att boka den just nu. 
Men har jag möjlighet så kommer det att 
bokas nästa år om tiden är rätt. Det bör 
vara kallt ute när man har denna träffen. 

Sven Matsson 
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Det var en träff med Årsmöte. 4 vagnar var med från Fredag till Söndag. 

Fredags kväll samlades vi i lokalen och fick en trevlig kväll tillsammans. 

Lördag var det tid för Årsmöte. Där tog ordförande upp brevet som en i valbered-
ningen har sänt ut till medlemmar i klubben. Det var 17 personer på mötet, så det 
är några som bestämmer vad som skall  gälla för alla. Årsmötet är det högsta beslu-
tande organ i klubben och det är där som man kan säga och rösta på det man tyck-
er är bäst för alla. 

Det var några poster som skulle tillsättas, men en i valberedningen tog tillbaka det 
som var nominerat. Personerna i fråga hade inte fått något besked. Medlemmarna 
ordnade detta genom att de kom med förslag. Det blev en ny kassör,  en suppleant, 
samt en ny revisor. Det var en i valberedningen som avgick med omedelbar verkan 
innan årsmötet. Då gick en medlem in på den vakanta platsen. Det saknas en på 3 
år i valberedningen. 

Jag som ordförande vill tacka Sven Nilsson och Arne Olsson för ett gott arbete för 
klubben. Arne Olsson lämnar sitt uppdrag men Sven Nilsson fortsätter. 

Efter mötet så bjöds det på lite mat som man bestämde året innan att man skulle 
göra. 

PÅ kvällen var det en gemensam måltid för de som var kvar till på söndag för själv-
kostnads pris. 

Det finns många finna vänner i klubben som vill ordna någon form av träffar. Vad 
kan medlemmarna göra för att hjälpa dem. Jo, kom på träffarna så blir det roligare. 
Detta året är fullbokat med träffar men det kommer nya träffar nästa år. 

Nästa år kommer Årsmötet att ligga vid en camping så att det blir en träff med 
möte. 

Rapport från Årsmötet 
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Rapport från Påsk träffen 

Hanaslöv, Alvesta 
 
12 vagnar både Danska och Svenska kom till Hanaslöv i 
kyla och regn. I stora salen samlades vi alla på eftermid-
dagen för trevligt samkväm och information. 
Det var ett lagom program och vi tog det lite som det kom. 
På kvällen fick vi serverat ärtsoppa som Lars hade fixat, 
Han är duktig på det med att göra mat. Vi hade en riktig 
trevlig kväll med mycket pratande och lotteri. 
 
Fredag blev det som tur är lite bättre väder fast vinden var 
kall. Vi gick en tipspromenad, som är en runde man kan gå 
vart det hänger olika frågar som man ska svara på, så både 
huvudet och kroppen få jobba. Det är typ som tips med 12 
olika frågor som har 3 svars möjligheter för varje fråga och 
alla var skrivna på svenska och det var lite svårt för oss 
Danskar. 
Vi fick även en uppgift med 30 olika upplysningar som vi 
skulle förvandla till bynamn, detta var ganska svårt men ro-
ligt. T.ex. stod det handels båtplats som var Köpenhamn. 
En annan var en kille med el som var Olofström. 
Det goda vädret fortsatte så det blev grillning på kvällen. 

Jag stod på altanen på 

övervåningen och skulle flytta en stol och hade inte sett att 

det var vatten på stolen så den flyttade jag med det resultat 

att vattnet hamnade på grillen som stod under med 
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 kött på! Bad Luck 
Lördag var det åter igen riktigt kallt och lite snö blev det 
också då och då. Påsk lunch med påsköl som Niels och 
Jörn bjöd på i anledning av deras födelsedagar. Efter lun-
chen då var det dags för ännu en tipspromenad. På kvällen 
hade Lars ännu engång varit på banan och fixat mat och 
nu skulle vi få värmrökt lax med olika tillbehör, MUMS 
det smakade jätte gott. Efter middagen blev där lekt till 
den stora guldmedalj. Niels han läste sagan om lilla Ib och 
de 3 små björnar. Han tog den högsta mannen som var där 
till att vara Ib och det var Jesper. Sagan fick många applå-
der. 
Pirkko hade också en historia med ett påskägg som vand-
rade runt och som till sist hamnade hos Niels i anledning 
av hans födelsedag som snart är. Inne i påskägget var det 
en öl. Anja hade en lek med ett snöre, vi skulle stå på snö-
ret och sen skulle vi försöka byta plats med varandra så att 
vi stod i ålders ordning och sen var det efter höjd.. detta 
var ganska svårt för alla skulle hela tiden ha en fot på snö-
ret. 
Efter det blev det en dans och sedan en stol lek, roligt var 
det! 
 
Söndag vaknade vi till lite snö och frost. Susanne och 
Kirsten hade gjort en tipspromenad med Danska frågor. 
Svenskarna tyckte det var lika svårt som vi tyckte det var 
med på svenska frågorna. Men oavsett språk så får tips-
promenaden alla till att röra på sig. 
Efter lunch var vi några som gick upp på toppen av skid-
backen, det var en fantastisk utsikt. 
Senare hade vi gemensamt kaffe med utdelning av priser 
och Niels fick en super snygg termos i anledning av hans 
65 års födelsedag med inskrift med Polar club syd. 
På kvällen möttes vi en sista gång för att äta och avsluta 
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en underbar träff fast det var kallt och blåsigt, men precis 
så här är aprilvädret. 
 
Måndag blev det dags för hejdå och hemkörning. 
 
Stort tack till Åsa och Sven, Pirkko och Lars för ett bra och 
trevlig träff. 
 
Ref:Lw 

http://www.wimafritid.se/
http://www.tingsrydscamping.se/
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Inbjudan till Klampenborg med Polar Club Syd den 22 juli 

2017. 

Nu är det tid att planera resan till Klampenborg den 22 juli. 

Vi har tänk att vi kommer med våra vagnar och lägger oss på 

Råå vallar från fredag till söndag. Var och en får boka sin 

plats själv. Tel 0771-101200  

Vi tar båten kl 09,00 från Helsingborg över till Helsingör och 

sedan tåget till Klampenborg. Vi träffas på Knutpunkten sen-

ast kl 08,45 så vi vet hur många som kommer.  

Man behöver inte ligga med vagnen på Råå vallar utan man 

kan komma på lördagen och följa med till Klampenborg.  

Det behövs ingen anmälan utan vi samlas och åker tillsam-

mans. 

                   

Nu hoppas jag att det kommer många till denna resan. 

Vad händer under dagen. Vi umgås med goda vänner drick-

er någon öl samt äter något gott och åker karusell om man 

vill. 

 

Polar Club Syd 

Sven Matsson 



13 

Elmia 2017 

Husvagnsmässan på Elmia är från den 6—10 sep. Vi är cirka 20 per-

soner som kommer att jobba där i år. Det blir mycket folk som be-

hövs under onsdagen för då har vi både inkörning och montern att 

ta hand om. Behöver vi extra hjälp så kan vi få det av Solifer.  

Vi som arbetar är där från lördag den 2 till måndag den 11 sep. Den 

enda ersättningen som vi får är biljetten till Elmia samt mat tre 

gånger som vi lagar själva. Sedan är det 

på lördag när vi går ut och äter som ma-

ten är betald. Det kommer in pengar till 

oss från Polar som skall täcka kostnader-

na för oss som arbetar. 

Det börjas på lördag med att vi tvättar in vagnarna och husbilarna.  

När vi har tvättat alla enheter så är man 

ledig för denna dag. Söndagen börjar med 

att vi kör in enheterna i hallen för att ställa 

dom enligt uppställningsplanen som är 

gjord. Det håller vi på med fram till tisdags 

kväll då allt skall vara klart.  

På onsdags morgon kl 08,00 börjar man att 

släppa in besökande sedan så öppnar mäs-

san kl 10,00. Det är nu som vi har som mest 

att göra. De som har köpt Elmiabiljetter 

kommer att få ett program om vad som händer i byn av oss vid in-

körning. 

Sven Matsson    
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Rapport från gemensamma träffen 

Vi var tre vagnar från Polar club syd 

som först åkte till Trollhättan på ons-

dagen där vi samlades och fick en 

trevlig kväll tillsammans. 

På torsdagen så fortsatte vi till Barne-

Åsaka där West tog emot oss. Det var 

fint väder hela dagen. Vagnarna ställ-

des upp och man hälsade på alla del-

tagarna, sedan tog man det lugnt. Det 

var första gången som de på West 

ordnade en stor träff. Så man missade 

lite i informationen. Gick man inte in 

på bygdegården så fick man inte tag 

på något program. (Information och program brukar 

man dela ut till deltagarna.)  

På torsdags kväll bjöds det på ärt-

soppa med punsch. Lottförsäljning 

och trevlig gemenskap. Kvällen var 

mycket bra. 

Fredagen började med en tipspromenad när man var 
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tillbaka efter sina egna utflykter. Det var 

inga långbord, så man satt vid sina vag-

nar. På kvällen var det gemensam mål-

tid som West ordnade. Man sålde lotter 

och fick en mycket trevlig kväll igen. Det 

blev sent för vissa, inga namn. 

Lördag vaknade man till mycket fint vä-

der. Det ordnades en tipspromenad 

samt lite spel. Se-

nare på kvällen blev det grillning och 

långbord. Man var rätt så trött efter fre-

dagens övningar, så man blev inte gam-

mal denna kväll.  

Söndag var det hemfärd. Syd åkte tidigt 

hem. Vi vill tacka för en trevlig helg till-

samman  

Sven Matsson, Åsa Lundahl, Lars & Pirkko Andersson samt  

Tommy & Anki Åström 
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Rapport från Öland 

Katarina & Thorsten bjöd in till en träff på Öland. Jag och Åsa åkte till 

Öland på onsdagen, ankom först  

kl. 15,30 så vi stannade på Mölltorpscamping första natten. Det började 

regna när vi var klara med uppställningen av vag-

nen. På torsdags morgon så åkte vi till Eriksöre 

camping. Vädret var mycket bra hela dagen. Det 

var några vagnar som redan var på plats. Vi gril-

lade och umgicks på kvällen. Fredag var det mulet 

så jag satte upp sidor och front på markisen. Det 

blev regn under dagen. Vi var 12 vagnar på plats. 

På kvällen kl 18,00 gril-

lade vi och samlades i en 

lokal för att äta och um-

gås. Det slutade att regna innan vi började grilla. 

Lördagen började med att vi åkte till Thorstens 

verkstad med gamla traktorer. Vi fick ta en provtur 

med tre olika modeller, det var mycket roligt.  När det var över så åkte vi 

på en tur som Katarina & Thorsten lagt upp. Vi åkte till Störlinge Lantbruk 

och Motormuseum som har så mycket mer än bara lantbruksredskap. Vi 

började med att fika i deras café. Efter detta så åkte vi till Kårehamn där vi 

tog en liten medhavd fika från deras bil. Hemfärden blev genom en mycket 

trevlig miljö på småvägar fram till Borgholm. Till-

baka på Eriksöre camping tog vi det lugnt fram till 

kl. 18,00 då vi träffades i gemensamhetslokalen 

för en underbar måltid som Katarina lagade till. 

Kvällen blev trevlig i god 

gemenskap. Söndagen avslutades med en fika kl. 

10,00 då vi tackade för denna helg. 
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25-års jubileum med höstmöte  

Om man tittar i Polarbladet december 2016 så ser man följande 

på mittuppslaget.  

(Nu är det snart 25 år sedan klubben bildades. Det skall 

vi fira med en träff på Tingsryd Resort. Vi har bokat 20 

platser samt en villavagn för denna träffen. Det kom-

mer först att bli ett medlemsmöte. Lördags kvällen 

kommer det enbart att vara 25 års firande. Det blir en 

två rätters meny samt kaffe och tårta. Det kommer att 

vara någon form av underhållning. Vad kommer träffen 

att kosta? Allt är till självkostnads pris, sedan får man 

se hur mycket klubben kan betala. Vi hoppas att många 

noterar och reserverar denna helgen för firandet av 

klubbens 25 års dag. Anmälan till denna träff kommer 

att finnas på hemsidan. ) 

Detta var den text som fanns i bladet dec 2016. 

Jag anser att detta är ett program som beskriver vad som kommer 

 att hända. Man kan inte vara mer specifik i dag, på grund av att vi 

inte vet hur många som kommer. Man efterlyser program för 

träffen, men man måste själv läsa vad som skrivs i Polarbladet. 

Polarbladet finns på hemsidan. 
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Inbjudan till 25års jubileum med höstmöte  

Styrelsen bjuder in alla medlemmar till ett 25års jubileum den 

13-15 oktober 2017 på Tingsryd Resort. Campingen betalar man 

själv. När det gäller mat och dryck så är det till självkostnads 

pris.  

Program. 

Fredag. Inkörning från kl 12,00. (Då är vi på plats och tar emot  

 er)  På kvällen så träffas vi i lokalen. Kl 19,00 och har en 

 gemensam stund tillsammans. (Det kan hända att klubben 

 bjuder på något.) Invigning av träffen 

Lördag. Kl 10,00 har vi ett medlemsmöte med kaffe. Mötet kom-

mer att vara i restaurangen eller i lokalen. Efter mötet 

 blir det tipspromenad. Det kan bli någon form av tävling. 

 Allt är beroenda av vädret.  

 På kvällen kl 18,00 samlas vi i restaurangen för en gemen-

sam måltid med underhållning. Restaurangen har fullstän-

diga rättigheter så man får inta ta med sig någon dricka. 

Maten är ej bestämd. Det kommer att diskuteras med 

resturangen den 14 juli. Så besked kommer senar vad det 

blir för mat. 

Söndag. Kl 10,00 avslutar vi denna träff. Vädret avgör vad som 

händer. 

ANMÄLAN SKALL GÖRAS TILL MARGOTH BERNHARDSSON 

PÅ TELEFON NR 0707-231382 SENAST TISDAG DEN 12 SEP-

TEMBER 
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Vi finns på nätet 

WWW.polarclubsyd.se 

Sven Matsson 

Jungmansgatan 6 A 

269 77 Torekov 

P O LA R  C LU B  S YD   

 

Mobil : 070-6015021 

matsson22@msn.com 

Redaktör 

Sven Matsson 

Jag som Ordförande vill ännu en gång 

Önska er alla 

En trevlig sommar 


