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Rapport från Nordiska träffen.
Ankom till Ullared onsdagen den 18
juli. Vi blev väl mottagna och anvisad
plats att ställa upp vagnen. Man stod
runt alla byggnader. Senare på kvällen så gick vi till Harrys för att ta en bit
mat. Vädret var bra när vi gick dit.
Men det kom en rejäl regnskur. Man
satt inne så det var lugnt. Det slutade att regna efter en stund och sedan blev det bra väder igen.
Torsdag. Dagen började med att det
blev klagomål mot träffen. Det var
personalen på fritids som klagade.
Det blev ändring på vart vi skulle stå.
Fick en mycket bättre plats
på gräset.

På kvällen blev det långbord ute.
Det var mycket fritt, så man fick
möjlighet till att göra vad man
ville.

De ordnade femkamp och en busstur som var trevlig.

På fredags kväll blev det en gemensam måltid i lokalen
Det blev avtackning av de
ansvariga för träffen. Man
brukar ha den stora måltiden
på lördagen, samt avtackningen. Nu var det ändrat till
fredagen med avtackningen.
Ingen överenskommelse
mellan klubbarna förelågs.
Man blev överraskad när Mitt
helt plötsligt avtackade West för träffen. Vi ordnade det men det
blev inte riktigt bra.
Omdömet är att träffen blev bra, West skall ha ett stort tack för
en trevlig vecka.
Polar club syd
Sven Matsson

Rapport från vildmarksträffen
Vi ankom till Groeryd på
torsdagen den 16 aug. GPS
positionen som vi hade fått
gick till Åke Johansson som
är Jespers far. Han tog traktorn och åkte före oss till
åkern där vi skulle tillbringa
helgen. Vagnen kom på
plats, sedan ordnade vi det praktiska med ladd ström för de
som ville ha. Under dagen anlände 6 vagnar. Vädret var så
fint så vi satt ute fram till midnatt.
Fredagen var lugn fram till 15,00 när vi invigde träffen. Vi
samlades kl 18,00 för en gemensam måltid. Det var gott om
mat till alla. Vädret var på vår sida så vi hade långbord ute.
Det blev 16 vagnar som anlände totalt till träffen. 4 vagnar
från Danmark och 12 vagnar från Sverige. Med Jespers föräldrar så var vi 34 personer.
Lördags morgon kl 08,00 var det
Djungel jympa som Anja ordnade. De
flesta kom och gjorde vad de kunde.
Mycket trevligt. Kl 10,30 åkte vi till
Torpa museum.
Inträdet var 60
kr/person, man
kunde ta en
fika om man
ville. När vi sedan kom tillbaka var det tid för lunch på egen
hand.

Efter lunchen var det tid för en
åktur i skogen med traktor och
vagn. Det blev två turer så alla
kom ut. Styrelsen passade på
att ta ett möte på en timme.
16,00 samlades vi för 5 kamp
som alla kunde vara med på.

Det var trevligt.
Kl 18,00 intog vi en vildmarksplanka
som var enormt god. Kvällen var
mycket trevlig. Det var underbart för
vi

kunde vara ute hela träffen.

Jag vill speciellt tacka Anja & Jesper som har ordnat en sådan
underbar träff samt ett stort tack till Anne & Åke Johansson
som äger marken och hjälpte oss med allt.
Sven Matsson

ELMIA 2018
Nu är det tid för husvagnsmässan på Elmia.
Vi är 6 vagnar från
Polar Club Syd som
skall vara där och arbeta. Arbetet börjar
lördagen den 1 sep
och håller på till söndagen den 9 sep sedan åker vi hem på
måndagen den 10 sep. Det är ett trevligt men jobbigt arbete.
Vi skall tvätta in vagnarna samt
bygga montern

När det är klart så bemannar vi
informationsdisken.
På torsdags kväll är det korvgrillning i Polar byn som Polar
betalar för. Det är för de som ligger i byn.
För 2019 behövs det 4 vagnar Lördag till Söndag nästa
vecka (8dagar) samt 4 vagnar från tisdags kväll till onsdags
kväll. Detta gäller om Solifer fortfarande arbetar.
Sven Matsson

Rapport från Resan och arbetet på Husvagnsmässan i
Jönköping den 31/8n till 10/9 – 2018
Åkte från Helsingborg till Lovsjö camping i Jönköping. Det var
bra väder hela dagen men på natten kom det 25 mm regn. Vi
var 5 vagnar som låg på campingen.
Lördag den 1/9 På morgonen fick jag besked från Caravan att vi
inte fick köra in på Elmia. Det var inte iordningställt efter Lastbilsmässan. Så vi åkte upp i tre bilar för att göra vårt arbete. På
kvällen åt vi fläskestek på campingen. Det var en trevlig kväll
tillsammans.
Söndag den 2/9 Vi åkte från campingen kl 08,00 och började
arbeta på Elmia kl 09,00.
Arbetade med att bygga montern
samt putsa vagnarna och städa
invändigt. Det blev karré på kvällen
till alla som arbetade.

Måndag den 3/9 Fortsatte med
byggandet av montern samt
städning av vagnarna. På kvällen var det långbord i byn. Vi åt
ärtsoppa.
Tisdag den 4/9 NU kom Charlotte upp till Jönköping. Vi lagade
fläskestek på Gasolgrillen men det
blev inte riktigt bra.
Det bjöds på tårta för Pirkko fyller
år i veckan. Det var fortfarande
fint väder så att vi kunde sitta ute.
Onsdag den 5/9 Nu var det tid för

inkörning. Insläppet började kl 08,00. Vi har folk på insläppet
och biljetter. Några var ner och städade i Polarmontern. Där
började vi kl 10,00.
Torsdag den 6/9 Vi som var
lediga gick ner och städade i
Polarmontern från kl 08,00 till
10,00 sedan var det två som
kom och arbetade i montern
fram till kl 12,00. Vi arbetade
tillsammans med Solifer. Det
är 15 Polarvagnar i montern
samt 6 Solifer husbilar. Vi arbetade växelvis hela tiden. På
kvällen har Polar mingel med Återförsäljarna. Det bjöds på mat
och dricka.
Fredag den 7/9 Det var som vanligt hela dagen. När dagen var
slut så fick vi mat från mingelmötet på torsdagen och det var
mycket gott. Kl 20,00 på
kvällen så började det att
regna.
Lördag den 8/9 Det är som
vanligt upp och städa i
monter från kl 08,00. Sedan så arbetar vi i Polar
monter från kl 10,00 till
18,00 växelvis med Solifer.
På kvällen kl 19,00 skall vi gå ut och äta.
Söndag börjar som vanligt med städning i montern. Sedan så
arbetar vi fram till kl 16,00 då mässan stänger.
När mässan har stängt tar det ungefär två timmar för oss att
riva montern. När det är klart så bjuder Polar på en måltid och

vi går igenom veckan. Vi får rapport på antalet vagnar som Polar har sålt under veckan.
Jag vill tacka alla som har arbetat under veckan. Det är några
som slutar så det kommer in nytt folk nästa år. Det är jobbigt att
arbeta men mycket roligt. Elmia mässan 2019 är vecka 37 den
11 — 15 sep.
Polar club syd tar emot anmälningar på Elmia biljetter redan nu.
Vi vet ej priset i dagens lägen men dom har kostat 1240kr st.
Ni som är intresserade sänd ett meddelande till polarclubsyd@gmail.com Vi har endast 16 biljetter i klubben.
Tack för denna mässan
Sven Matsson

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE
Klubben bjuder in alla medlemmar till ett klubbmöte den 6 okt
2018 i Tingsryds Resort.
Det kommer att vara en träff från fredag den 5 till söndag den
7 oktober. Campingen kostar 400 kr/vagn med ström.
VI kommer att grilla tillsammans på fredagskväll, på lördag
har vi möte och någon form av aktivitet. På kvällen intar vi en
gemensam måltid i resturangen. Klubben betalar maten dricka
får man betala själv.
Anmälan senast den 28 sep till matsson22@msn.com

Vildmarkstræf Groeryd Sverige
Vi ankom sent torsdag aften til Vildmarkstræffet, hvor der
var ankommet 4 vogne i løbet af dagen. Vi fik hurtigt stillet
vognen på plads sagt hej til dem som var på pladsen.
Derefter en rundvisning for at se hvor toilet og bad var, der
var ca 150 meter at gå. Vi havde Ole og Sven med deres
lommelygter til at vise vej.
Fredag morgen tidligt op og spise morgenmad. Derefter kørte Susanne og jeg en tur i området, hvor vi har holdt ferie
for år tilbage i Gashult få kilometer fra Groeryd.
Hjem til campingpladsen igen, hvor der var kommet flere
vogne så der blev lavet langbord og hygge.
Ca. kl. 15.00 var der standerhejsning men Torsten havde
glemt standeren på Øland, så de måtte låne Danmark Øst`s
stander så flaget kom op, derefter en lille en til halsen og
orientering fra Jesper.
Til aftensmad var der Kassler, Potatissalad og salat. Jesper´s
forældre havde brygget kaffe og te og Anja havde bagt kage.
En rigtig hyggelig aften.
Tidlig op lørdag morgen da Anja havde arrangeret gymnastik
kl 8.00. Vi var rigtig mange der fik brugt lemmerne på en anden måde i 45 minutter men det var godt.
Nogen af os gik til søen og tog en dukkert - det var sgu koldt

men friskt.
Kl. 10.30 kørte vi til Torpa museum, hvor der var gamle motorer som var startet, veteranbiler og en gammel bus som
kørte en tur ned til en sø og retur. Hjem til campingen igenmed langbord. Så blev det tid til en køretur med Åke, hans
traktor og vogn ud i skoven, en dejlig tur. Da vi kom hjem
var der dømt femkamp alle mod alle: skydning med luftgevær efter dåser, skrue møtrikker på bolte, kaste bolde i
spand, balje og skål, slå søm i bræt og stable brænde der
nemt væltede .
Så blev det tid til aftensmad. VILDMARKSPLANKE. Der var
så meget mad og frugt det var helt VILDT.
Igen var der kaffe, te og hjemmebagt. Rigtig hygge indtil
regnen kom og så var det hurtigt ind i vognene.
Søndag standerstrygning kl.10.00 med farvel og tak for
denne gang.

Tak til Anja og Jesper
Anna og Åke for et godt og hyggeligt træf

Susanne og Niels Polarklub Øst Danmark

Inbjudan till Höstmöte med träff på
Tingsryds Resort den 5 – 7 oktober
Härmed inbjuder styrelsen alla medlemmar till en träff i Tingsryd med ett höstmöte
på lördagen.

Program för träffen.
Fredagen den 5 oktober har vi inkörning för träffen från kl.
12,00. (Det går bra att komma tidigare om man vill, men träffen
är fredag till söndag)
På kvällen samlas vi vid 18,00 tiden i lokalen. Alla ordnar sin
egen mat denna kväll. Vi kommer att tända en grill om någon
vill grilla. Vi umgås under trevliga förhållanden.

Lördagen den 6 oktober samlas vi kl. 10,00 för ett höstmöte.
(Är det något speciellt som ni vill diskutera så meddela styrelsen det innan mötet så att man kan planera mötet bättre. Vi vill
ha korta möten men sakliga.) Vid mötet kommer vi att bjuda på
kaffe och en kaka.
Efter mötet så har vi en tipspromenad om vädret tillåter och tiden medger det. Det är skördemarknad i byn som några kommer att besöka.
På kvällen samlas vi i resturangen kl. 18,00 där vi intar en måltid tillsammans som Polar club syd betalar. Dricka får man be-

tala själv. (Inga alkoholhaltiga drycker får tas med in i lokalen)
Söndag den 7 oktober kl 10,00 avslutar vi denna träff.
Anmälan sändes till matsson22@msn.com senast den 28 september. Träffen har legat ute på hemsidan i aktivitets kalendern.
Anmäl er NU.
0706015021
Sven Matsson

Eftermässa
Lödde husvagnar bjöd in till en Eftermässa helgen den 15-16
sep.
Sven och Åsa åkte ner och representerade Polar Club Syd
både lördag och söndag.
Vi har gjort i ordning material för att få nya medlemmar. Det
var ca 200 personer på lördagen som kom. Det kom 13 barn
och vi delade ut en godispåsar till barnen, det var mycket
uppskattat. Söndagen var det lite mindre folk. De sålde någon vagn och klubben fick två nya medlemmar. Vi försöker
att få in barnfamiljer, men det är svårt.
Det var en trevlig helg. Det blir nog en ny mässa bara för Polar inom två veckor. Kolla på deras hemsida.

Eftermässa på Wima
Nu är det tid för ett besök hos Wima på deras Eftermässa.
Vi är fyra personer som kommer att representera klubben.
Det är Anja & Jesper Sevaldsen samt Åsa Lundahl & Sven
Matsson. Vi har med oss inträdeslappar för medlemskap
samt lite godis till barnen. Det visas ett bildspel med gamla
bilder från olika träffar som klubben har haft.

Nya medlemmar
Per Bond
Jerri Lundin
Noomi & Anders Höglund
Per-Ola Jönsson
Martin Gustafson
Ann & Valter Nielsen
Lars-Erik Strömblad
Ann-Charlotte & Magnus Nilsson
Tony Ekström

Hunnebostrand
Veberöd
Motala
Nybostrand
Habo
Landskrona
Landskrona
Löddeköpinge
Röbäck

Vi hälsar alla nya medlemmar mycket välkomna i klubben.

Planerade träffar 2019
21-24 feb.

Ullared med bad

5—7 apr.

Årsmöte

18—22 apr.

Påskaträff (Gemensamma träffen )

11—15 sep.

Elmia

4— 6 okt.

Höstmöte

Alla dessa träffar är preliminära utom Elmia som är bestämt redan.

