
Nytt 2015!
kabe IMPeRIaL

egen modellserie med 8 ulike modeller

VERDENSPREMIERE FOR NYE 

kabe CLassIC
Ny prisgunstig Travel Master-modell 

tar fighten mot importmerkene.

Husvagns-

liv 1/15

Se alle KABEs nyheter for modellåret 2015!

…et magasin fra  

den svenske markedslederen  

– KABE

Alltid steget foran!

Nyhet!
KABE 2015



Alta 
Bil og Caravan Alta A/S 
Tel: 784 436 92 
www.tgcaravan.no 

Avaldsnes 
Maco Fritid AS* 
Tel: 52 83 91 10 
www.macofritid.no

Bardufoss 
Lian´s Caravan & Fritid AS 
Tel: 77 83 06 30 
www.lianscaravan.no

Bergen / Hylkje 
Bergen Caravan A/S 
Tel: 55 39 17 00 
ww.bergen-caravan.no  

Bodø / Tverlandet 
Bodø Caravan 
Tel: 755 868 50 
www.bodo-trans.no  

Brumunddal 
Hoisveens Caravans 
Tel: 62 34 35 00 
www.hoisveencaravan.no  

Elverum 
Ringstad Caravan 
Tel: 624 170 60 
www.ringstad-caravan.no  

Velkommen till din kabe-forhandler:

Figgjo / Sandnes 
Caravanaess A/S 
Tel: 516 233 37 
www.caravaness.no  

Førde / Skilbrei 
Caravan Vest AS 
Tel: 578 26 250 
www.caravanvest.no  

Hönefoss 
Bil og Caravansenter AS 
Tel: 32 12 90 90  
www.bilogcaravansenter.no  

Kongsberg 
Caravan Shop A/S 
Tel: 32 73 10 50 
www.caravanshop.no  

Kristiansand 
Kristiansand Caravan AS  
Tel: 415 98 000 
www.krs-caravan.no  

Mo i Rana 
Rana CaravanSenter AS 
Tel: 40 60 60 60 
www.ranacaravansenter.no  

Molde / Hjelseth 
Bil & Caravan Molde AS 
Tel: 95 80 16 96

Oslo / Skytta 
Nor Camp AS 
Tel: 67 06 13 13 
www.norcamp.no  

Ringebu 
Hagen Caravan A/S 
Tel: 612 818 20 
www.hagen-caravan.no  

Råde 
Williams Caravan 
Tel: 692 940 90 
www.williams-caravan.no

Skage 
Höstland AS Caravansenter 
Tel: 74 28 29 90 
www.hostlandas.no  

Sortland 
Sortland Caravan A/S 
Tel: 761 253 00 
www.sortlandcaravan.no  

Tana 
Snefrid Pettersen AS 
Tel: 78 92 89 80

Trondheim / Kvål 
Trondheim Caravan A/S 
Tel: 728 77 111 
www.trondheimcaravan.no  

Alltid steget foran!
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Det mobile fritidslivet har aldri 
vært enklere, morsommere 
eller mer bekvemt
Det er mer enn 50 år siden den aller første KABE-campingvognen rullet ut på veiene. 
Mye har skjedd siden da og i dag er KABE den overlegent største produsenten i Sve-
rige av både campingvogner og bobiler.

Vår ambisjon, om alltid å ligge et steg foran når det gjelder utvikling, komfort 
og kvalitet, gjør at nye generasjoner fortsetter å anse KABE som sitt 
førstevalg på markedet. Noe vi er utrolig glade og stolte over. 

De unge barnefamiliene har andre ønskemål rundt planløsninger 
og utstyr enn de litt eldre caravan- og bobilfamiliene. Foran 2015 
har vi derfor utvidet vårt modellprogram for å kunne møte den 
etterspørselen som finns hos alle våre ulike kundekategorier. 

Vi presenterer blant annet vår nye bobil, Classic TM 740, 
som tilsvarer vår vel ansette Classic-serie på caravansiden. 
Luksuriøse Imperial blir en egen campingvognserie 
og Travel Master-programmet får en ny, rommelig 
780-modell.  

På de følgende sidene kan du lese mer om hele 
vårt komplette tilbud. Her kan du også hente 
inspirasjon til nye spennende reiser og opplevelser. 
Kanskje sammen med barn og barnebarn eller i 
selskap med KABE-vennene.

Det mobile fritidslivet har aldri vært enklere, 
morsommere eller mer bekvemt. Velkommen til 
oss på KABE!

Alf Ekström

Psst! 
Hvor går din neste reise? send ditt beste 
feriebilde til oss på red@kabe.se. 

Reseledare

Registreringer Campingvogner i Norden  

Skandinaviske merker 2013 (%)
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KABE NYHETER

2015

NYTT   kabe 2015
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KABE NYHETER

2015
Mange spennende     
KABE-nyheter
I 2015 blir det enda lettere å finne en KABE som passer akkurat deg og 
din familie. Vårens nyhet på caravansiden, som fikk mye oppmerksomhet, 
luksuriøse KABE Imperial, blir nå en helt egen modellserie og prisgunstige 
Classic gjør en etterlengtet inntreden blant bobilene.

Nyhet!
KABE 2015
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Populære caravanmodeller

KABEs Edelstenserie er Sveriges mest 
solgte caravan gjennom tidene. En 
forandring til 2015 er at modellene Safir 
og Diamant vokser og blir 10 respektive 
15 centimeter lengre. 

Parallelt med Edelstenserien har KABE 
Classic raskt blitt en populær caravanmo-
dell, spesielt blant barnefamilier. Classic 
henvender seg til de som vil ha gedigen 
KABE-kvalitet, men som ikke er så inte-
resserte i ekstra utstyr og mange tilvalg. 
Alle modellseriene får et nytt eksklusivt 
gardinoppheng med innebygd belysning.

Nye luksuriøse Royal 

KABEs Royalserie har vært en storselger 
i mange år. Det er en fullutstyrt caravan 
som blir satt pris på av både sesongcam-
pere og de mer reiseglade brukerne. Nå 
lanserer KABE en helt ny generasjon 
Royal-vogner. 

- Royalvognene har slette plater som 
standard og til 2015 kommer flere inn-
redningsnyheter som gjør at de fleste nok 
opplever at Royal har blitt enda bedre og 
mer luksuriøs, avslører Jonas. 

I dag finns 18 modeller og 48 planløs-
ninger å velge blant. 

Eksklusive Imperial

Når den nye eksklusive Imperial 560 XL 
ble presentert på vårparten 2014 sto det 
raskt klart at markedet ville ha mer. Et 
modellår senere har Imperial vokst til en 
egen modellserie og det finns fire størrel-
ser å velge mellom. Vognene leveres med 
Innovation Design noe som innebærer 
høyblank utside og en tredimensjonal, 
moderne dekor. 

Magnifike Hacienda

For de som vill ha en riktig stor caravan 
finns Hacienda 880 og 1000. Hacienda 
har nå samme standard som Royal, med 
slette plater, samt Alko-chassis.  

Utvecklingschef Jonas Svensson och designchef Maud Blomqvist 
visar den nya högblanka överskåpsluckan till Imperial.

- Vi har gjennomført store justeringer av modellprogrammet for å kunne møte 
etterspørselen fra alle de unge familiene som gjerne kjøper sin første cam-
pingvogn eller bobil fra kabe. samtidig spisser vi vårt premiumutvalg ytterli-
gere, forklarer kabes utviklingssjef Jonas svensson.
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Olor aliquun tenima id quas re ilit eos aut eatum repe 
soles re oficim ut et, quias ent dent, om

kabe Classic
• 4 modeller, 6 planløsninger
• Året-rundt-komfort
• Noe enklere innredning
• Kortere utstyrsliste
• Litt lavere pris

kabe Royal
• 18 modeller, 48 planløsninger
• Året-rundt-komfort
• AGS II Pro
• Fullstappet med utstyr

kabe Ädelsten
• 14 modeller, 35 planløsninger
• Sveriges mest solgte modellserie
• Alle innebygde KABE-verdier
• Året-rundt-komfort
• Markedets sterkeste grunnutrustning

kabe Hacienda
• 6 modeller, 30 planløsninger
• Sjenerøs plass
• Royal-utrustning
• Året-rundt-luksus

kabe Imperial
• 8 modeller, 12 planløsninger
• Året-rundt-komfort
• Innovation Design
• Fullstappet med utstyr

Campingvogn 2015

Nyhet!
KABE 2015

Royal 630 E-TDL

E2

Nye modeller; Royal 630

Royal 630 GLE

B2

Royal 630 E-TDL, som er en rommelig 
vogn med langsenger og stort baderom over 
hele vognens bredde samt Royal 630 GLE 
med hele 7 ulike flexlineløsninger er nye 
vogner i KABEs sortiment.

Royal 630 E-TDL

Royal 630 GLE
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Nyhet!
KABE 2015

I Imperial er overskapsluker og porselenskapslukene høyglansede.  
Tofarged skinntrekket i sittegruppen og induksjonstoppen i kjøkkenet er også standard.

en ny generasjon       
kongeligheter
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Nytt gulvteppe Bronsefarget kjøleskapsfront på Royal, 
Hacienda og Imperial samt alle bobiler

Ny inngangsgarderobe

2015 møtes vi av en ny 
farge på treinnredning og 
gulvmateriale. shannon 
Oak kalles den elegante og 
litt gråtonede nyansen som 
nå innføres i Royal-, Impe-
rial- og Haciendavognene 
samt i alle bobilene. 

Designede strømbrytere og strømuttak

Shannon Oak - eksklusivt treslag på innredning (Royal, Hacienda og Imperial samt alle bobiler)

KABE lanserer nå neste generasjon 
Royal-vogner i og med den store innven-
dige forandringen. 

– Gjennom Royal-serien har vi alltid lig-
get i forkant når det gjelder luksusutstyr-
te campingvogner. Nå stikker vognene i 
Royal-serien seg ytterligere ut, konstate-
rer designsjef Maud Blomqvist. 

Nytt til 2015 er også at Imperial-serien 
har utviklet seg til en egen modellserie og 
det finns nå fire størrelser å velge mellom. 

– Vi vil nå flere kunder som ønsker seg 
det absolutt beste og meste som finns på 
caravanfronten og er overbevist om at det 

en ny generasjon       
kongeligheter

finns en genuin etterspørsel etter en vogn 
som har ”ekstra alt”, fortsetter Maud. 

I Imperial er overskapsluker og porselen-
skapslukene høyglansede. Maud nevner 
det tofargede skinntrekket i sittegruppen, 
induksjonstoppen i kjøkkenet og ba-
derommet som er utstyrt med porselen-
stoalett og håndkletørker. 

– Vi har hatt som ambisjon å utvikle 
noe aldeles ekstra. Mye av det som er 
standard på Imperial, er det ikke mulig 
å få som tilvalg på våre øvrige modeller 
og framfor alt ikke hos konkurrentene, 
avslutter Maud.

Nyhet!
KABE 2015
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Travel Master Classic
– helt ny modellserie   

– Nye Travel Master Classic 740 er en 
smidig og fleksibel bobil. Den er 230 
centimeter bred, til forskjell fra KABEs 
øvrige halvintegrerte bobiler som nå har 
en bredde på 250 centimeter. 

– I forbindelse med at Classic innføres tar 
vi bort 700-modellen fra Travel Master- 
programmet, forteller Joakim Karlsson 
som är Sales Manager på KABE. 

– Våre Classic-biler er et veldig bra alter-
nativ for alle campere, sier Joakim.

Er Classic en riktig KABE? Selvfølgelig! 
En KABE Classic har samme fine Alde-
varmesystem og vannbåret gulvvarme, 

AGS II, som våre andre bobiler. Kon-
struksjon, isolering, ventilasjon, karosseri 
– er alle velprøvde KABE-løsninger. Og 
snekkerier, vinduer, innredning, kjøkken 
og baderom er av høyeste KABE-kvalitet. 

KABE Classic fyller imidlertid med god 
margin alle basisbehov for et bekvemt 
og funksjonelt ferieboende – vinter som 
sommer. At KABE dessuten har marke-
dets beste forhandler- og servicenett gjør 
neppe saken verre.

Enkeltsenger eller dobbeltseng

Valget er ditt utfra deg og din families 
størrelse og ønskemål. I KABE Classic-

serien finns to ulike planløsninger å velge 
mellom – 740 T med to deilige enkelt-
senger og det store baderommet lengst 
bak over hele bilens bredde eller den po-
pulære garasjemodellen 740 LGB. Begge 
planløsningene i Classic-serien tilhører 
våre virkelige storselgere. Classic-bilen 
kommer i standardbredde, 230 centimeter. 

– Med nye Classic ser vi store mulig-
heter til å nå nye målgrupper. Vi vet at 
etterspørselen etter dette produktet er stor 
og vi på KABE er veldig stolte over nå 
å kunne lansere Travel Master Classic-
serien, avslutter Joakim.

På bobilsiden er det mange som har etterlyst en skikkelig og pris-
gunstig parallell til Classic-campingvognen. Derfor utvider kabe sitt 
bobilutvalg og introduserer en Classic-modell også her. 

Nyhet!
KABE 2015
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Travel Master Classic
– helt ny modellserie   

NYTT   kabe 2015

Til modellåret 2015 kommer Travel 
Master 740 til å vokse til 780 cm. Allere-
de til modellåret 2014 vokste bobilen 20 
cm i bredden – til det nye King Size-må-
let 250 cm bred – og nå vokser den altså 
ytterligere 40 cm på lengden. Og det kan 
KABE-eierne nyte i form av enda mer 
albuerom i hele bilen. Volumet i bobilen 
med den ekstra bredden og lengden gjør 
Travel Master 780 til en ekstremt romslig 
og bekvem bobil. 

– Vi får større mulighet til å bygge en 
optimal bobil. Det handler om ytterligere 
komfort for kunden. Med en både litt 
lengre og bredere halvintegrert bil er vi 
unike som produsenter, forteller Mikael 
Blomqvist, teknisk sjef og viseadministre-
rende direktør på KABE.

I den halvintegrerte modellserien finns, 
akkurat som tidligere, også storebror 880 
LT.

Flere nye Crossover-løsninger

I tide til Husvagn Husbil-messen på 
Elmia i fjor lanserte KABE sin første 
bobil av Crossover-type. Nå tilbyr KABE 
alle varianter fra 780- og 880-serien i 
Crossover-utførelse. Crossoveren utmer-
ker seg gjennom at den har en opphøy-
ning på taket for å få en så rett taklinje 
innendørs som mulig. I opphøyningen 
finnes den nedsenkbare taksengen, av 
samme type som finns i de helintegrerte 
bobilmodellene. 

Rullende hjem

KABEs helintegrerte bobiler er i dag 
Sveriges mest solgte. Her finns det meste 
man kan ønske seg i form av komfort og 
teknisk innovasjon. 

- Et rullende hjem, helt enkelt, med stor 
plass og herlig romfølelse. Dessuten er de 

helintegrerte bilene utrolig behagelige å 
kjøre, forteller Mikael.

Spennende høst

KABE har utviklet et enhetlig design-
språk som kommer igjen innen både bo-
biler og campingvogner. Mange løsninger 
er felles og de fleste oppfatter nok at det 
finns en tydelig KABE-identitet som 
gjør det lett å bytte fra caravan til bobil 
eller omvendt, etterhvert som behov og 
ønskemål forandres.

- Nå ser vi fram imot å få vise fram alle 
nyhetene på høstens messer. Der treffer 
vi KABE-brukerne og kan fange opp 
verdifulle synspunkter og tanker foran 
vårt fortsatte utviklingsarbeid, avslutter 
Mikael.

Nye Travel Master 
780 og Crossover
en annen forandring i kabes halvintegrerte utvalg er at ”gamle” Travel Master 740 
forlenges og blir en ny og mangesidig 780-modell. samme forandring gjøres i 
crossover-utførelsen, med nedsenkbar dobbeltseng. Til 2015 kompletteres dess-
uten utvalget med ytterligere en crossover, en fullvoksen x880. 

Nyhet!
KABE 2015
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KABEs campingvogner og bobiler er 
kvalitetsprodukter og hvert moment i 
produksjonen skjer på en produksjonslinje 
med nøye utarbeidede rutiner. Produks-
jonstiden for en helintegrert bobil er 480 
timer. Da har den ferdige bobilen rukket å 
passere 16 stasjoner og et 70-tall personer 
med ulike arbeidsoppgaver. Mye av arbei-
det gjøres manuelt og er et rent håndverk. 

- Hver enkelt montør har et personlig 
ansvar for sin del av produksjonen. Alle 
følger en standardisert arbeidsmåte med 
fastsatte kontrollpunkter. 

Vi har innført et nytt kvalitetskontroll-
system - en utvikling av Toyotamodellen 
kan man si, ler produksjonssjef Claes 
Henrysson. Systemet innebærer at vi har 
tre frittstående kontrollstasjoner langs 
produksjonslinjen før sluttkontrollstasjo-
nen. Systemet, der vi håndterer feilkoder 
på digitale lesebrett, har gjort at vi er blitt 
enda bedre i vårt kvalitetsarbeid, forteller 
Claes.

tillegg til belysning, varmesystem og vann-
pumper er det lydanlegg, ryggekameraer, na-
vigatorer, AC-anlegg og mye annet som skal 
installeres. Når alt er klart pleier det å dreie 
seg om drøye 40 kilo kabler, som diskret 
skjuler seg i bobilens vegger og gulv. 

Vegg- og takseksjoner limes sammen med 
en metode som samtidig gir en sikker og 
effektiv tetting. Når den KABE-designede 
karosseriplaten til slutt kommer på plass 
har alle bakenforliggende tettelag og skjøter 
blitt nøye kontrollert. 

Helintegrert

KABEs helintegrerte bobiler innebærer en 
annen måte å bygge bobiler på enn de øvrige 
modellene. I stedet for å montere bodelen 
på en bil med ferdig førerhus innredes også 
den fremre delen på de helintegrerte bilene 
på KABE-fabrikken. 

Resultatet er en romslig og luftig bobil 
der isolering og varmesystem har KABE-

kabes bobilfabrikk i Tenhult: 

en av europas   
mest moderne
kabe har produsert campingvogner i over 50 år. Men det var først på slutten av 
1990-tallet som bobilproduksjonen kom i gang på alvor. I dag er kabes bobilfabrikk i 
Tenhult en av europas absolutt mest moderne og hvert år ruller mer enn 300 biler ut 
gjennom portene for levering til kunder i hele Norden og flere andre europeiske land.

Kundebestillingsstyrt

KABE benytter såkalt Lean produksjon, 
som har sitt forbilde i den japanske bilin-
dustrien. Det innebærer at man raskt kan 
tilpasse produksjonsvolumet og produsere 
de modellene som er etterspurt. Hver 
bobil lages etter en spesifikk kundeordre 
og KABE-kundene har dermed store 
muligheter til selv å bestemme hvordan 
akkurat deres bobil skal være utstyrt.

Snekkeriene og innredning bygges i selv-
bærende moduler som monteres på bilens 
chassis før veggene er kommet på plass. 

- På denne måten blir produksjonen ef-
fektiv og risikoen for skader på interiøret 
minsker når montørene ikke behøver å 
jobbe så mye inne i selve bobilen, forklarer 
Claes Henrysson.

40 kilo kabler

En moderne KABE-bobil inneholder mye 
teknikk som er koblet til el-systemet. I 
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standard helt fram i førerdelen. Dermed 
har KABE flyttet posisjonene skikkelig 
forover i bobilmarkedet og kan nå tilby et 
komplett fullsortiment med helintegrerte, 
halvintegrerte og crossovers med ulike 
planløsninger.

Lagarbeid

For øyeblikket arbeider cirka 85 personer 
i bobilproduksjonen. Engasjementet mer-
kes blant medarbeiderne og det er tydelig 
at bobilproduksjon handler om lagarbeid. 
Fra den ene enden av den lange motori-
serte produksjonslinjen, der bilens nakne 
chassis starter sin ferd, til endestasjonen 
der gardiner og puter kommer på plass og 
den avsluttende rengjøringen og kontrol-
len foregår.  

- KABE har alltid ambisjonen om å kom-
binere teknikk og design på best mulig 
måte. Når vår dyktige utviklingsavdeling 
har gjort sitt er det vi på fabrikken som 
skal sørge for at kundene blir fornøyde, 
sier Claes Henrysson og titter ut over den 
lange raden med bobiler på produksjons-
linjen.

en av europas   
mest moderne
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AL-KO tillbehör för husvagnar

QUALITY FOR LIFE

Sänd ett e-mail till husvagn@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning

www.al-ko.se

Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg

Mammut rangersystem
Domkraft

 Reservhjulshållare

ORIGINALBATTERIET

  
  

By Exide Technologies

www.exide.nu    www.tudor.se

I źen  
Arctic Winter 
KW31
Friktionsdäck utvecklat  
för nordiskt vinterklimat. 
Optimalt fäste vid kalla  
vägbanor.

I´zen Wi31
NYHET! Dubbdäck med  
mönsterdesign som ger 
utmärkt grepp på blöta  
vägbanor. Wi31 har ett  
ypperligt isgrepp. 

Vi är med dig hela  
vägen. Året om.

www.dawadack.se
031-742 11 80

Vår første   
bobilreise   

i europa
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Selv har jeg mange lykkelige minner 
fra barndommens campingopplevelser i 
Europa og er helt overbevist om at som-
merukene da vi levde sju personer i en 
campingvogn er sterkt medvirkende til at 
jeg står så nær både mine foreldre og mine 
fire yngre søsken i dag. Selvfølgelig vil 
jeg at mannen min og barna mine skal få 
oppleve det samme!

Bobilens fordeler

Vi hadde testet campingvogn noen 
ganger, men allerede når vi pakket innså 
vi at det finns visse fordeler når man reiser 
med bobil. Den store plassen som oftest 
finns lengst bak på bobiler er fantastisk 

OPPLeVeLseN

hendig for en barnefamilie som vil ha med 
seg mye utstyr. Når vi hadde løftet opp 
våre to voksensykler på sykkelholderen 
var det bare å fortsette med å laste inn 
teppe, bord, solstoler, golfbag, barnesykler, 
grill, diverse leketøy og mye annet uten å 
behøve bekymre seg for vekten. 

Vel under veis oppdaget våre to barn (6 
og 4 år) finessen med å sitte ved et bord 
under turen. Det ga helt nye muligheter 
til å kunne pusle, male og spille spill. For 
egen del syntes vi den største fordelen 
med bobilen var når vi skulle stanse langs 
veien for å hvile og spise. Å bare kunne 
stanse bilen, snu seg rundt og begynne 

Vår første   
bobilreise   

i europa

å lage mat var uvurderlig når vi kom til 
travle rasteplasser der vi helst ikke ville 
slippe ut barna.

”Hvordan i all verden skal dette gå”

Vårt første delmål var en familiecam-
ping ved Gardasjøen. Der ventet barnas 
mormor og morfar med sin campingvogn 
og en ledig plass til bobilen vår rett ved 
siden av. Etter to lange kjøredager på 
motorveien føltes det deilig å rulle inn på 
campingen. 

På den andre siden av innkjøringsbom-
men fikk vi et mindre sjokk; det var et 
eneste virvar av bobiler, campingvog-
ner, lekende barn, sparkesykler og store 

I sommer fikk min familie sjansen til å låne en kabe Travel Master. Vi hadde ikke så mye 

mer planlagt enn at vi skulle treffe foreldrene mine et eller annet sted sørover i europa. Om 

alt gikk bra ville vi gjerne ta oss til Venezia, der jeg var som barn. Det var første gangen vi 

prøvde campinglivet med bobil og hele familien syntes det var veldig spennende.
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oppblåste badeleker. Gatene inne på 
campingen var ekstremt trange. Min 
mann og jeg tittet på hverandre og tenkte: 
”Hvordan i all verden skal dette gå”. Men 
plassen var jo bestilt og foreldrene mine 
forsikret at det skulle gå bra, det fantes 
allerede mye større bobiler der, så det var 
bare å kjøre på. Og jo jo men, vi lykkes!

Utpå kvelden kom neste utfordring; det 
var musikkaften og coverbandets låter 
hørtes over hele campingen og sluttet ikke 
før nærmere midnatt, en god stund etter 
at både vi og barna hadde tenkt å legge 
oss. Akkurat som på de fleste større cam-
pingplasser rundt Middelhavet var det full 
rulle fra tidlig morgen til sent på kvelden 
med dansetreninger, ping-pong-turnering, 
vanngymnastikk og barneklubb.

Barndommens ferieminner

Om man overdriver kan man si at jeg inn-
ledet ferien med noe som kan beskrives 
som en liten ”identitetskrise”. Jeg innså 
plutselig at jeg hadde dratt av gårde for å 
gjenoppleve min egen barndoms sorgløse 
ferieminner og at det faktisk var veldig 
annerledes å komme tilbake til samme 
miljø når man er voksen og har en egen 
familie.

Vi hadde egentlig ikke snakket om 
hvilken type bobilferie vår familie ville 
ha. For min egen del kom jeg raskt inn i 
gamle spor og fant camping-tempoet der 
den store begivenheten under dagen er 
å komme fram til hva man skal spise til 
middag og det mest anstrengende man 
gjør er å gå og vaske opp eller ta en dusj. 
Mannen min på den andre siden hadde 
aldri vært på denne typen for reise og det 
fantes en risk for at han kanskje kunne bli 
litt rastløs. 

Etter et lite familjeråd var vi enige om at 
det var det late sol- og badelivet vi ville 
ha – i hvert fall noen dager til. (Vi var jo 
faktisk i Italia!) Vi hadde stor glede av å 
ha mormor og morfar tilgjengelig, som 
kunne gå med barna til badelandet slik at 
vi kunne ta en joggetur eller en svøm-
metur i sjøen. Vi tok også noen utflukter 
sammen og delte på oppgavene med å 
ordne måltidene og å ta oppvasken.

Venezia 

Etter noen dager pakket vi sammen og 
dro mot Adriaterhavet og Cavallino, der 
vi fant en litt mindre campingplass med 
akkurat passe med kveldsunderholdning 
og fine oppstillingsplasser veldig nær 
stranden. Der kunne barna bevege seg 
mer på egenhånd og det var kort avstand 
til alt mulig. De var lykkelige over å få 
bade så mye de ville, både i havet og i det 
lille oversiktlige poolområdet. 

En dag tok vi en heldagsutflukt til Ve-
nezia sammen med foreldrene mine. Det 

var kjempedeilig å være fire voksne som 
kunne hjelpe hverandre med å holde styr 
på våre to aktive og nysgjerrige småjenter 
som raskt kunne forsvinne bak et suveni-
rutsalg eller blant turistene og duene på 
Marcusplassen.

Enklere å være fleksibel

Vårt tredje stopp ble i Østerrike. Vi bodde 
på en campingplass som ikke hadde så 
mye mer å by på enn en gressmatte, en 
toalettbygning og en badebrygge. Men, vi 
satte pris på stillheten ved den turkisfar-
gede sjøen og de vidunderlige omgivelsene 
med høye alpetopper og grønne daler. Her 
fikk vi virkelig bruk for syklene og jeg og 
mannen min ga oss i vei på anstrengende 
men trivelige turer oppe i fjellene. 

Vi nøt stillheten og selv barna likte det 
virkelig. Den store fordelen med en 
campingferie er fleksibiliteten; å kunne 
bestemme under reisens gang hvor du 
vil dra og hvor lenge du vil bli. Med små 

barn er det imidlertid lett at ferien blir å 
kjøre til et sted og bli der til det er på tide 
å dra hjem igjen. Med bobil syntes vi at 
det ble enklere å være fleksibel enn hva 
det hadde vært med caravan.

Det var ikke et like stort prosjekt å flytte 
fra en camping til neste og først og fremst 
var bobilen betydelig mer smidig ute 
på veiene. Selvsagt savnet vi den plas-
sen campingvognens fortelt bød på, men 
bobilens markise holder lenge når du 
befinner deg på varmere breddegrader og 
når det var på det aller varmeste var det 
nesten bedre.

Snurrende toalettseter

Når vi kom hjem pratet jeg med vår 
6-åring og hun syntes at vi hadde hatt 
en perfekt ferie med bobilen. Og hva var 
det som gjorde den så perfekt? Jo, at hun 
hadde fått spise kule-is mange ganger, 
hadde fått bade og sykle og at hun hadde 
fått være med mormor, morfar, mamma, 
pappa og lillesøster. 

OPPLeVeLseN

”Den store fordelen med en camping-
ferie er fleksibiliteten; å kunne bes-
temme under reisens gang hvor du vil 
dra og hvor lenge du vil bli.”
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KABE-ferie med 
barnebarna
Å dra på en felles caravan- og bobil-
reise med barn og barnebarn er en fan-
tastisk morsom opplevelse. sommer-
ens ferie i Italia og Østerrike sammen 
med den eldste datteren og hennes 
familie var akkurat like spennende for 
oss ”gamlinger” som for dem. 

Vi vendte tilbake til kjente reisemål der vi har vært 
flere ganger tidligere, både for lenge siden når våre 
barn var små og senere på egen hånd. Likevel blir 
opplevelsen en annen når man deler den med en 
ny generasjon. 

Nå når vi er hjemme igjen har vi masser av herlige 
minner fra ferien vår. Vi har også skaffet oss 
erfaringer som vi tror er bra å ha neste gang vi 
skal planlegge en reise sammen med noen av våre 
barn og barnebarn. At det blir flere ganger, det er 
vi helt sikre på. Småkusinene synes nemlig også at 
det er moro å bo i campingvogn.

Noen refleksjoner fra turen vår: 

• Som besteforeldre har man som regel rukket å 
utvikle en del late ferievaner som man må være 
klar til å endre litt på når man skal leve et aktivt 
sommerliv med barnebarna. (For min egen del 
var det den første ferien på mange år som jeg ikke 
rakk å lese en eneste bok. Men til gjengjeld ble det 
desto mer badminton.)

• Barnebarn er vidunderlige skapninger å omgås 
med. Men når både barn og voksne er trøtte, 
svette og sultne og man lever tett på hverandre 
over lengre tid kan det komme perioder då det blir 
litt ampert. Besteforeldrene må derfor ha bered-
skap for at den trivelige skapningen plutselig kan 
begynne å oppføre seg som ”noen annens barne-
barn”. (Når mormor eller morfar blir grinete pleier 
det å være nødvendig for foreldrene å ta over.)

• Planlegg turen sammen, men gi hverandre også 
rom for å ta spontane avstikkere. Alle må ikke 
gjøre alt i fellesskap hele tiden. Det er jo følelsen 
av frihet som gjør KABE-livet så fantastisk herlig!

Det er ofte de små sakene som barna setter pris på og som 
de senere husker; som at toalettene på rasteplassen har 
selvrengjørende, snurrende toalettseter og sensorer du skal 
vifte foran i stedet for kran/knapp å trykke på når du skal 
spyle og vaske hendene. Jeg tror ikke at man alltid behøver 
å streve etter å være på de store campingene med mange 
aktiviteter.

Mormor og morfar

Ettersom vi hadde med mormor og morfar på deler av 
turen kunne jeg og mannen min få litt tid for oss selv og 
for eksempel gi oss ut på sykkelturer sammen. Noe som er 
en virkelig luksus for småbarnsforeldre. Det var også deilig 
å ha med to erfarne campere på vår aller første bobilreise i 
Europa. 

Alt fungerte kjempebra og jeg tror at det er et bra opplegg 
for mange barnefamilier å samkjøre bobil- eller caravan-
ferien med besteforeldrene. Vi tilbrakte ikke hele ferien 
samme. I stedet traff vi hverandre på noen forskjellige 
steder og hadde i mellomtiden opplevelser hver for oss. 
På den måten hadde vi stor frihet til å endre planene våre 
og det var like moro hver gang vi traff hverandre på en ny 
campingplass.
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- Vi er glade over å ha KABE som part-
ner. Det er et firma som har veldig bra 
koblinger til vår virksomhet, sier Michael 
Thorén, direktør på En Svensk Klassiker. 

Rundt 150 000 personer deltar hvert år i 
de forskjellige arrangørenes klassikerløp. 
Mange har selvsagt allerede oppdaget 
fordelene med å kunne dra til de ulike 
mosjonsløpene med en egen bobil eller 
campingvogn.  

Utfordre kollegaene

KABE tilbyr store muligheter for alle 
som vil leve et aktivt og rørlig liv hele 
året. Michael Thorén forteller at det nå 

er mulig å lage en klassiker selv om man 
ikke velger å delta i de store løpene.

- Vi har innført Arbeidsplassklassikeren, 
der alle kan delta og utfordre seg selv eller 
kollegaene på langrennski, sykkelturer, lø-
ping og svømming. Konkurransemomen-
tene i Arbeidsplassklassikeren begynner 
noen uker før tilsvarende løp i En Svensk 
Klassiker og man velger selv hvor man 
gjennomfører sine etapper og hvordan 
man vil dele de opp.

Målsettingen er å få 100 000 deltagere per 
år i Arbeidsplassklassikeren. Neste trinn 
er å dra i gang et kostnadsfritt motstykke 
innenfor skoleverket - Skoleklassikeren.

KABE i Almedalen

I sommer var En Svensk Klassiker på 
plass i Almedalen for å spre kunnskap om 
sitt brede arbeid for å gjøre Sverige og 
svenskene friskere. I tillegg til seminarer 
inviterte man deltagerne til morgentre-
ning og prøve-på-svømming. Til sin hjelp 
hadde man en bobil fra KABE.

- De riktig morgenfriske besøkte vår bobil 
ved Kallbadehuset allerede klokken syv 
om morgenen. Der hadde vi våtdrakter 
som man kunne låne, forteller Michael 
Thorén.

Hvem vet, kanskje har KABE bidratt til 
noen nye Vansbrosvømmere 2015? 

et av skiløpene: engelbrektsloppet , 60 km, 
alternativt Vasaloppet/Åpent spor, 90 km Lidingøloppet, løping, 30 km

Michael Thorén, adm.dir på 
en svensk klassiker

OPPLeVeLseN

kabe – en  
svensk klassiker      
for folk i farten
kabes slagord “For folk i farten” er nå aktuellere enn noensinne. som stolt  
supporter av en svensk klassiker der Vasaloppet, engelbrektsloppet, Vättern-
runden, Vansbrosvømmingen og Lidingöløpet inngår, viser to klassiske  
svenske varemerker seg sammen.
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Siden starten 1971 har hittil cirka 80 000 diplom 
blitt delt ut til de som fullførte En Svensk Klassiker, 
Jenteklassikeren eller Halvklassikeren. Interessen 
for de ulike klassikerløpene er stor og øker stadig. I 
runde tall deltar 150 000 personer per år i de ulike 
arrangørenes klassikerløp. Cirka 9 000 personer 
gjennomfører noen av klassikerne hvert år.

Når mosjonisten Lennart Håkansson 1967 klekket 
ut ideen om det firkløveret av mosjonsløp som 
senere skulle bli En Svensk Klassiker ante han nok 
ikke hvilken folkehelsebevegelse han var med på å 
starte. Tanken var da, akkurat som nå, å gi mennes-
ker inspirasjon og motivasjon til å mosjonere året 
rundt. 1971 fikk Håkansson respons for sine idéer 
hos Vansbrosvømmingens ledelse og gjennom Mats 
Qvarfot og hans kollegaer i Vansbro ble En Svensk 
Klassiker virkelighet.

De fire løpene i innledningsfasen var Vansbros-
vømmingen, Lidingöloppet, Vätternrunden og 
Vasaloppet. 1971 var alt klart for å starte Klassike-
ren, og 1972 kunne det aller første diplomet deles 
ut. 1976 ble Engelbrektsløpet et klassikerløp. Å 
innføre et femte løp i Klassikeren ble løsningen på 
at kvinner på denne tiden ikke fikk gå Vasaloppet 
og dermed sto utenfor muligheten til å oppnå et 
klassikerdiplom. Noen av oss husker kanskje at en 
del kvinner gikk Vasaloppet likevel, men kledd ut 
som menn. Engelbrektsloppet var også en løsning 
for de som ikke fikk plass i Vasaloppet, som allerede 
på den tiden raskt ble fullt. 1977 hadde ti kvinner 
gjennomført En svensk Klassiker og den første 
dameklassikeren var Iréne Göllas fra Täby.

 Antallet klassikere har siden stadig økt år for år. 
1990 hadde eksempelvis 8070 menn og 889 kvin-
ner gjennomført En Svensk Klassiker. 1992 ble 
Jenteklassikeren lansert og 2006 ble Halvklassike-
ren virkelighet. Hos klassikerarrangørene oppnås 
nye deltagerrekord hvert år og trykket er hardt hos 
arrangørene når det gjelder å få en bra plass i feltet. 
2012 ble det delt ut 8800 diplomer til Klassiker, 
Halvklassiker og Jenteklassiker.

Se mer på www.ensvenskklassiker.se

OVeR: bobilen som rullet rundt på veiene i sommer.

UNDeR: Vätternrunden på sykkel, 300 km

TIL HØYRe:  
Vansbrosvømmingen/ 
Vansbro Åpen elv 3 km
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Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7, 
421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-734 11 10
E-post info@dometicgroup.se

www.my-caravanning.se

Mobil komfort utan kompromiss

Luftfördelningssystem:  
Luften blåsas ut i alla fyra  
riktningar via breda luftkanaler.

1

3

2

21 3
Enkel manövrering –  
manuell eller via  
fjärrkontroll

Luftströmmarnas utblåsnings- 
riktning kan ställas in  
individuellt

Den dimbara lysdiodslisten kan 
styras med fjärrkontrollen

Dometic 
FreshJet 
2200
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Å kjøpe en kabe er å få fred og ro. Og det er å få litt mer glede i hverda-
gen, frihet fra problemer, og fremfor alt enda litt mer livskvalitet. Når du 
bestemmer deg for en campingvogn eller bobil fra kabe, kan du være 
sikker på å få det vi kaller et bekymringsfritt eierskap.

7 års tetthetsgaranti

Bruk tiden din på å planlegge ferien – og fremfor
alt nyte den. Vår 7 års lange tetthetsgaranti på alle 
nye campingvogner og bobiler fra KABE gir deg et 
garantert problemfritt eierskap.

Innovasjoner og patenter

Å hele tiden ligge fremst i utviklingen av nye camp-
ingvogner, utgjør en stor del av KABEs filosofi.
Våre nye innovasjoner og patenter driver utviklingen
fremover – mange utgjør i dag standarden i hele
bransjen.

Trygt og sikkert

Sikkerhetssystemet, KABE Safety Driving System,
har tatt sikkerheten til nye nivåer. Systemet, som er
standard på Edelsten, Royal og Hacienda, gjør det
sikrere enn noensinne å trekke med seg camp-
ingvognen på veiene. De forlengede dragbjelkene gir 
sterkt forbedret stabilitet, som gjør det enklere å kjøre 
med høyere marsjhastighet, samtidig som friksjon-
skoplingen og åttelagsdekk hjelper vognen med å 
takle ytre belastninger.

Den høye annenhåndsverdien 

Det er noe som kjennetegner sterke og stabile var-
emerker: den høye annenhåndsverdien. Vi har i lang 
tid sørget for at verdien på din KABE holder seg bra 
år etter år.

Bygd for et skandinavisk klima 

KABEs campingvogner er alltid bygd for å tåle det 
ekstreme skandinaviske klimaet. Takket være løsnin-
gene våre kan du alltid være sikker på at ferien din 

har de rette forutsetningene for å bli den perfekte 
avkoplingen du drømmer om.

55 års erfaring 

Høy kvalitet i alle detaljer, trygghet i alle ledd og 
god design er noe som har vært karakteristisk for alle 
campingvogner med den røde stripen i mer enn 55 år.

Vannbåren gulvvarme

Gulvvarmesystemet AGS har vært standard siden
1987. Fire gulvvarmesløyfer i kombinasjon med var-
meplater gir en jevnere varme i hele bilen. Med AGS
II Pro kan gulvvarmen være på separat. En shuntven-
til regulerer temperaturen på vannet som sirkulerer i 
gulvet.

Innovative løsninger

Det beste inneklimaet får du med vår helt nyutviklede
veggkonstruksjon; iWall, eller Innovation Wall. 
Ecoprimisolasjonen omsluttes av to ulike typer alu-
miniumsplate med vår myke, ventilerende veggtapet 
ytterst. Dette gir en garantert stiv og sterk løsning 
med maksimal fuktsikkerhet.

Bare de beste selger KABE 

Når du kjøper en KABE av en autorisert forhandler, 
kan du være trygg på at også vi stoler på forhandleren. 
En tillit som er bygd opp over lang tid – flere av våre 
forhandlere har solgt KABE i årtier. De vet hva som 
kreves av dem, og de er der klare til å hjelpe deg. Med 
mer enn 100 autoriserte servicesteder spredt over 
Nord-Europa, kan du som eier av en KABE camp-
ingvogn alltid føle deg trygg.

Et garantert trygt kjøp

    KABE
Vario-
Vent

    KABE
Vario-
Vent
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I slutten av oktober bestemte vi oss 
for å ta en høstreise og endelig besøke 
Rhindalen. Det hadde allerede vært noen 
frostnetter og trærne hadde begynt å 
miste bladene. Men, i vår KABE var det 
varmt og godt, så det føltes koselig å rulle 
i vei langs E4 i den grå morgentåken.

Etter en overnatting utenfor Kassel kjørte 
vi videre mot Koblenz. Når man snak-
ker om Rhindalen, eller Romantiske 
Rhinen, pleier det å være området mellom 
Koblenz og Rüdesheim som det tenkes 
på. Altså en forholdsvis kort strekning på 
bare cirka 6 mil. Hele elven er drøye 120 
mil lang og snor seg fra Sveits gjennom 
Frankrike, Tyskland og Nederland før den 
til slutt renner ut i Nordsjøen. 

Bindingsverksby

Vi stanset for å spise lunsj og ta en spa-
sertur i Alsfeld. Her finns en middelalders 
bykjerne med smale brosteinsgater og 

uvanlig mange velbevarte bindingsverks-
hus.  (Vil man ha enda mer av det slaget 
er det bare å fortsette med å følge ”Den 
tyske bindingsverksveien”, som pleier å 
være markert på alle kart.)

Ved Koblenz krysset vi den mektige Rhi-
nen og fortsatte sørover. Vi forsto med en 
gang hvorfor Oberes Mittelrheintal, som 
området heter, har havnet på UNESCOs 
verdensarvliste. Her er virkelig vakkert. 
Veien følger elven gjennom dalføret og 
passerer små trange byer og byer som er 
omgitt av skrånende vinavlinger. 

Loreley

Vi bodde noen dager på Camping Lore-
leyblick i St. Goar. Akkurat som navnet 
på campingen antyder kunne vi se den 
bratte Loreleyklippen fra vårt KABE-
vindu. 

I følge legenden var Loreley en alv som 
satt på klippen og greide sitt lange hår 

med en kam av gull. Hun forhekset 
sjøfolkene med sin sang slik at de glemte 
å styre fartøyene sine, som ble slått i 
stykker mot klippen. Når vi så hvordan de 
lange lekterne fikk stille seg på tvers for 
å kunne ta seg gjennom strømningene og 
den smale passasjen syntes vi nesten at vi 
kunne høre Loreley synge. 

Camping Loreleyblick er åpen året rundt. 
Det er en smal campingplass som strekker 
seg en hel kilometer langs elvebredden, 
noe som gjør at de fleste oppstillingsplas-
sene ligger kjempefint til helt ned til 
Rhinen. Ulempen er at det kan bli ganske 
langt til resepsjonen og nærmeste service-
bygning. Men vi hadde med oss sykler, så 
det ble aldri noe problem.

Romantiske Rhinen

Høstsolen varmet og luften var klar. 
Vinavlingene i skråningene ned mot elven 
framsto i alle høstens farger. På kveldene 

Bremen Rehndalen Camping Loreleyblick

ReIseN

Vi har kjørt gjennom Tyskland mange ganger på vei sørover i europa. Da tar 
vi som oftest den raskeste veien og passerer mange trivelige plasser som vi 
sier at vi skal besøke ”en annen gang”. Når siktet er innstilt lengre bort er det 
lett å bli hengende i motorveirytmen.

Herlig høstreise  
til Rhindalen  
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satt vi med tente varmelys i mørket, nip-
pet til kjølig rieslingvin og tittet på båtene 
som passerte med lysende lanterner.

Fra St. Goar er det bare noen mil nordo-
ver til Boppard, som er en gammel by 
med en hel del severdigheter, blant annet 
ruinene av et romersk slott. Sørover ligger 
Bingen, kjent for sin vinproduksjon. Fra 
Bingen kan man ta bilferje over til Rüdes-
heim. Det finns ingen broer over Rhinen 
i dette området, så det er ferje som gjelder 
når man vil forflytte seg fra den ene siden 
til den andre.   

De historiske sporene finns overalt i form 
av spor etter romerne, gamle bymurer og 
middelalders slott og borger. En kveld 

gikk vi opp til slottet i Bacharach, som 
i dag fungerer som vandrerhjem. Derfra 
kunne vi nyte en fantastisk solnedgang 
over dalen og elven.

Bymusikantene i Bremen

Det er fascinerende å se på et kart og 
innse at det faktisk ikke er spesielt langt 
mellom de idylliske miljøene i Roman-
tiske Rhinen og de store tyske industri-
stedene i Ruhrområdet. Likevel føles det 
som to forskjellige verdener når man for-
later det beskyttede dalføret og er tilbake i 
det tyske motorveisystemet igjen.

På hjemveien stoppet vi en natt i Bremen. 
Inne i city hadde årets første julemarked 
kommet i gang med husflidssalg, karusel-

ler og glitter. Selvsagt rakk vi også å gå til 
torget ved rådhuset og hilse på brødrene 
Grimms bymusikanter, som finns i form 
av en fin bronsestatue der.

Kanskje blir det eventyrtema på vår 
neste Tysklandstur. For det er jo i dette 
miljøet, blant bindingsverkbyene, borgene 
og slottene, som eventyrbrødrene fant 
inspirasjon til Hans og Grete, Snøhvit, 
Askepott, Tornerose og alle de andre klas-
siske eventyrfigurene. 

Det finns utrolig mye å oppleve bortenfor 
Autobahn og høsten er en herlig tid for 
en KABE-reise. 

Camping Loreleyblick Bymusikantene i Bremen Alsfeld, bindinsverkhus

RESAN
Bacharach, vid Rhen
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Varierende  
camping i svenske 
storbyer

Fantastiske solnedganger 
over havet, krabbefiske og 
fuglekvitter. I løpet av tre hel-
ger i juni besøkte vi stock-
holm, Gøteborg og Malmø 
med vår kabe og innså at 
svensk storbycamping har 
mye mer å tilby enn det 
hektiske bylivet med shop-
ping og fornøyelser.

I Stockholm bodde vi på Ängby camping 
i Bromma. Det er en liten og enkel cam-
pingplass med en hel del helårscampere. 
Hit kommer også mange tilbakekom-
mende gjester fra ulike deler av landet. 
Har man voksne barn som har flyttet til 
Stockholm pleier de sjelden å ha plass til 
overnattende gjester. Da er bobilen eller 
campingvognen en perfekt løsning.

Vi kom fram en sen fredagskveld når 
resepsjonen hadde stengt, men fikk straks 
hjelp av trivelige campingnaboer som viste 
oss en bra plass. Stemningen var familiær 
og vi følte et slags fellesskap som ikke er 
vanlig å finne på campingplasser med bare 
”vanlige” turister.

Malmø; kveldsutsikt over Øresundsbroen.

Gøteborg; utsikt over askim strand Camping.stockholm; Rålambshovsparken en lørdagskveld i juni.

stockholm; stadshuset
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Ängby Camping ligger rett ved Ängby-
badet ved Mälaren. Det går helt utmerket 
å rusle av gårde i badekåpen og ta et 
morgenbad før man gjør seg klar for en 
dag i hovedstaden. T-banestasjonen ligger 
ti minutters gange fra campingen. Der går 
man på grønn linje og kjører hele veien 
inn til T-sentralen og Gamla Stan.

Vi tilbrakte en solfylt lørdag på Kungs-
holmen og nøt at sommeren endelig 
hadde kommet. Parkene var fylt med 
glade mennesker i alle aldre som solte seg, 
gikk tur, spilte kubb eller satt på tepper i 
det grønne gresset. Overalt var det barn, 
hunder, baller og kjølebager. Man grillet, 
spilte gitar, drakk rosévin og koste seg. 

Stockholm er en utrolig vakker sommerby 
og det finns mye å se og gjøre. Etter en 
dag full av opplevelser føltes det likevel 
deilig å komme tilbake til stillheten og 
fuglekvitteret på campingen i Ängby. 

Golf og bakverk

På Malmø Camping bor du som 
nærmeste nabo med Øresundsbroen og 
kan nyte fantastiske solnedganger ved 
Sibbarps strand. Det er en velorganisert 
og romslig familiecamping, som er omgitt 
av turområder og åpne plasser for bad og 
fritidsaktiviteter. 

Vår helg i Malmø gikk i golfens tegn. 
Vi innledet med en 18-hullsrunde på 
Kvarnby GK og opplevde deretter golf på 
ordentlig når vi så Henrik Stensson og 
de andre verdensstjernene spille Nordea 
Masters på PGA Sweden National. 
Riktig heftig!

Malmø er en koselig by å rusle rundt i. 
Her finns en kontinental atmosfære som 
minner besøkeren om at København og 
resten av verden finns på den andre siden 
av sundet, bare en brolengde borte. Vi 
spiste lunsj på en uteservering på Lilla 
Torg og passet på å kjøpe fargeglade 
skånske tresko i en skobutikk.

En tur til Møllevångstorget rakk vi også 
for å kjøpe kremete modne oster i den 
fine ostebutikken og honningduftende 
bakverk i et arabisk bakeri. ”Möllan” er 
Malmøs flerkulturelle sentrum med mat, 
smaker og lukter fra alle verdens kanter.

Krabbefiske fra brygga

I Gøteborg finns det mulighet til å campe 
sentralt i Kärralund, men denne gangen 
valgte vi Askim Strand og nærheten til 
havet. Derfra tar det drøye 20 minutter 
med bil eller buss til Gøteborg sentrum. 

Vi hadde barnebarn på besøk i løpet av 
helgen og de var ikke så veldig interesserte 
av å forlate det frie livet på campingplas-
sen der de kunne bade og fiske krabber fra 
brygga. Etter litt overtaling fikk vi dem til 
slutt med på en kveldstur til Kungsbacka 
og Freeport Outlet. 

Der tok vi en rask runde blant alle butik-
kene som resulterte i to par fine lakksko 
til den kommende skoleavslutningen. 
Deretter dro vi tilbake til brygga og krab-
bene som villig lot seg fange nok en gang 
før solen begynte å gå ned og det var tid 
for oss å dra hjem og grille pølser.

Selvsagt er det fantastisk å kunne besøke 
tre dynamiske storbyer med ulik karakter 
der du samtidig får tilgang til herlig natur 
og idylliske campingopplevelser ved havet. 
Så gå ikke glipp av sjansen til å oppleve 
storbyen med din KABE!

Malmø; egen eng på Malmø Camping i sibbarp.
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kabe Rental: 

Fleksibel innkvartering   
for jobb og fritid

I caravanbyen i Figeholm utenfor Oskars-
hamn bor noen av de cirka 3000 persone-
ne som for øyeblikket befinner seg i bygda 
for å jobbe med vedlikehold og service på 
kjernekraftverket, OKG.

- En kjempefin løsning! Hele anlegget 
vårt er leid ut til OKG. Med hjelp av 
campingvognene fra KABE Rental kan vi 
tilby innkvartering til ytterligere 70 perso-
ner i de mest intensive arbeidsmånedene 
på våren, sier Marcus Börjesson, som er 
plassjef på Figeholm Konferens.

Verdsatt alternativ

Det er andre året på rad som KABE ruller 
inn med bosteder til kjernekraftarbeider-
ne. Leveransen er en spennende historie i 
seg selv. Man kan laste tre campingvogner 
på en 24-meters trailer, så det krevdes 
altså mer enn tjue lastebiler for å få dem 
hit. I følge Marcus Börjesson gikk det så 
lett som bare det.

- Den forrige våren var det litt vanskeli-
gere for da lå det snø overalt. I år var det 

ikke noe problem i det hele tatt. KABE 
Rental er en rutinert og profesjonell 
utleier, som klarer store volum. 

Figeholm Konferens har ansatt spesielle 
caravanvaktmestere som fyller på vann og 
gass, tømmer latrinen og fikser i tilfelle 
noe går i stykker. Totalt bor det 372 gjes-
ter på anlegget, alle med selvhusholdning. 
De fleste bor i hytter, der man deler kjøk-
ken og toalett med sine kollegaer. 

- Campingvognalternativet blir satt pris 
på siden man da har hele boenheten for 
seg selv. Men det absolutt viktigste for 
trivselen er at alle campingvognene holder 
så høy standard og er nye og friske, påpe-
ker Marcus Börjesson. 

400 campingvogner

KABE Rental er et separat firma i 
KABE-konsernet som ble etablert i 
1998. I dag finns 400 campingvogner 
til utleie, som formidles via 16 depoter 
rundt omkring i landet. Vognene byttes ut 
kontinuerlig og er aldri eldre enn seks år. 

For øyeblikket er det modellene Smaragd, 
Ametist og Briljant av årsmodellene 2008 
til 2014 som inngår.

- For det meste er det bygg- og entre-
prenørfirmaer som leier, men vi merker 
en økt interesse fra andre yrkesgrupper 
som reiser mye og gått trøtt av hotellivet, 
forteller Markus Qvarnström, direktør på 
KABE Rental.

Test en bobil

Det finns også bobiler til utleie. En 
KABE Travel Master kan ha mange 
funksjoner; som rullende salgskontor, 
turnéhotell eller som trivelig møterom i 
forbindelse med en messe. Også pri-
vatpersoner kan leie en bobil eller en 
campingvogn fra KABE Rental.

- Ja visst. Vi leier for eksempel ofte ut til 
deltagere i større idrettsarrangementer, 
forteller Markus. Selvsagt også for ferietu-
rer. Det finns mange som er nysgjerrige på 
bobillivet og aldri har prøvd. Da er det bra 
å kunne leie. 

70 hvitrøde campingvogner står pent oppstilt på det spirende grøntarealet. 
Det er et imponerende syn med så mange kabe-vogner på samme sted. 
et helt boligområde!
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TReNDeR

DeT aLLeR sIsTe INNeN CaMPING  

SIGNALER
Digitalt trådløst ryggekamera 
Perfekt til din bil, bobil, caravan eller tilhenger. 
Ryggekamera DRC7010 7” skjerm, trådløs, digital sending 
• Vanntett kamera med vidvinkel (IP65) 
• CMOs kamera med infrarøde LeDs for bedre nattsyn 
• 7,0”” TFT LCD fargeskjerm 
• avstandsmarkering i skjermen 
• enkel montering med tilhørende fester. 
• Trådløs teknologi 

Nye Penta Thirty
Det er 30 år siden – året var 1985 
– som det første Penta-forteltet så 
dagens lys. Dette feirer vi i år med 
nye Penta Thirty, et fortelt som har 
alt du kan ønske deg av et lang- 
liggerfortelt. Med en dybde 
på 3,50 m, uten problematisk 
midtstang, og den femkantede 
formen, er det lett å utnytte all 
plassen. Det sandfargede taket gir 
et mykt og varmt lys i forteltet.

Wecamp e-bike
en sammenleggbar el-sykkel som i fire enkle grep blir så hendig 
at du lett kan få plass til den i campingvognen, i bobilen eller i 
bagasjen på bilen din. Høy kvalitet med shimano Tourney gir, 
skivebremser foran og bak, LeD-belysning foran og bak, hev 
og senkbart styre og støtdemper i forgaffelen. batteriet er smart 
plassert i en lav posisjon under setet noe som gir bra balanse og 
sikkerhet. Rekkevidde på en ladning er ca.35 km.

Rengjøringsmiddel
aLL YeaR er beregnet for regelmessig vedlike-
hold. seasON er beregnet for grovrengjøring ved 
start og avslutning av sesongen. aNTI MOULD 
benyttes til å ta bort muggangrep Isa CLeaN - 
WINDOW brukes til rengjøring av vinduer.
Isa CLeaN er biologisk nedbrytbart. 
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TReNDeR

Hjulhuskappe universal
Det er aldri koselig når en hyggelig kveld i forteltet ødelegges 
av kulde og trekk. Fram til nå har det funnets hjulhuskapper 
tilpasset for ulike caravanmodeller, men nå lanserer Isabella 
en hjulhuskappe i universalutførelse som passer på alle 
campingvogner og som dessuten monteres helt uten skruer. 
kappen dras i stedet inn i en skinne, som festes på camping-
vognen med dobbeltsidig tape. Finns i lengdene 150 og 75, 
og høyden på kappen kan enkelt justeres. 

Wecamp bord Lysekil  
Lamellbord som monteres raskt og enkelt. 
bordplaten er lakket i grå metallic. Under 
bordplaten finns en demonterbar stoffhylle 
beregnet til oppbevaring av aviser etc. 
bordet har et justerbart bein og leveres i 
transportveske. 

sammen- 
leggbar tralle  
Perfekt for å laste for utflukten til 
stranden eller til bruk for transport av 
f,eks. oppvask eller vann på cam-
pingen. Leveres med en oppbeva-
ringsveske. 

Portabel vaskemaskin 
med sentrifugering
en vaskemaskin beregnet for camping, portabel 
og lett å ta med på turen med bobilen/camping-
vognen. 10 minutters timer for vask og 3 minut-
ters sentrifugeringstimer. Fyll med varmtvann, do-
ser vaskemiddel og legg i vask. Ved sentrifugering 
benyttes en spesiell beholder og sentrifugeringen 
skal kjørers maks 3 min. kan kobles over en om-
former. spenning 230V strømforbruk 200 W.

Wecamp 
flaggstang  
Teleskopisk flaggstang i 
aluminium, 4 m. Inneholder 
et svensk, norsk, dansk 
og finsk flagg. stang i 
aluminium med dekorativ 
flaggstangkule. Inkl. rør for 
plassering i bakken. 

sammenleggbar 
skohylle  
enkel sammenleggbar skohylle. Perfekt 
til å ha i forteltet. Plass til 9-par sko. 
stabbelbar, man kan stille flere ovenpå 
hverandre. Mål: L.8500 mm H. 510 mm 
(H.130 mm sammenslått) b. 300 mm. 
Vekt: 2,5 kg 

Call-start
selco Call start serial med funksjo-
ner for å gi kommandoer inn i aLDes 
styringssystem. Den er beregnet for å 
brukes sammen med aLDe 3010 og 
aLDe 3020. Fordelene er at man be-
nytter seg av en app som ligner aLDes 
styringspanel. Man stiller inn tempe-
ratur, varmtvann, strømeffekt og gass. 
apper for iPhone og android tilgjengelig 
for kostnadsfri nedlasting.
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Thorwald og Maj-Britt har reist vel-
dig mye med bobilen sin. De har blant 
annet tilbrakt flere vintre i Portugal. Nå 
begynner de å komme opp i årene og gjør 
ingen lange utenlandsreiser lengre. Men 
de deltar gjerne i bobilklubbens treff og 
aktiviteter. 

- Det er alltid like moro å treffe KABE-
vennene som kommer fra ulike deler av 
landet. Vi har jo felles interesser så det blir 
en veldig koselig prat om bobiler og reiser, 
forklarte de fra sitt kaffebord i solskinnet 
mellom de oppstilte bobilene på cam-
pingen.

150 medlemmer deltok i jubileumstreffet 
som pågikk i fem dager. Arrangørene had-
de satt sammen et variert og innholdsrikt 
program, med utflukter, studiebesøk og en 
avsluttende jubileumsfest. 

Fabrikkbesøk

Første dagen ble innledet med besøk i 
Tenhult og en rundvandring i KABEs 
bobilfabrikk, der produksjonen kunne 
følges på veldig nært hold. Produksjons-
sjef Daniel Blom og hans kollegaer guidet 
medlemmene gjennom hele produks-
jonsprosessen. Noen av de nye modellene 

turen nordover igjen, via Praha.

For omtrent halvparten av deltagerne 
var det den første utenlandsturen med 
bobilen. Foran avreisen matches derfor 
ekvipasjene to og to, slik at alle nybegyn-
nerne kunne få et reiseselskap som var litt 
mer rutinert.

Nye målgrupper

Janne Wallinder er sekretær i bobilklub-
bens og også viseordfører. Han tror at 
KABEs nye modellserier med nedsenk-
bare senger kan bidra til at nye mål-
grupper søker seg til bobillivet. I dag er 
fleksibiliteten i bilene stor og det finns 
flere modeller som passer den moderne 
barnefamilien som liker å reise. 

I den 10-årsjubilerende bobilklubben 
finns naturligvis masser av kunnskap og 
erfaring som er verdifull for en ny bobi-
lentusiast.

- Ja, absolutt! Våre medlemmer er alltid 
villige til å dele med seg av gode råd og gi 
tips om spennende reisemål og reiseruter. 
Vi ønsker alle KABE-eiere velkommen 
til vårt fellesskap! Mer informasjon om 
KABE Husbilsklubb finner du på hjem-
mesiden: www.kabe-husbilsklubb.se

Thorwald Hellenius og Maj-britt Nilsson fra sjöbo tilhører pionerne i kabe Husbils-
klubb. De har vært med fra starten og har medlemsnummer åtte. selvsagt var de på 
plass med sin Travel Master når klubben var samlet på Villa björkhagens camping i 
Jönköping i slutten av mai for å feire sitt 10-årsjubileum.

kunne deretter studeres nærmere på cam-
pingen, der et antall demonstrasjonsbiler 
sto oppstilt. 

Ved årsmøtet medvirket konsernsjef Alf 
Ekström og fortalte om KABEs historie 
og utvikling.

- Vi har fått en fantastisk fin mottagelse 
av KABE og deres medarbeidere. Det er 
morsomt at vi kan feire vårt jubileum her, 
i ekte KABE-miljø, understreket flere 
deltagere. 

Langtur til Kroatia

Ordfører Åke Nilsson fortalte at KABE 
Husbilsklubb har 275 medlemmer fra 
hele Sverige. I tillegg til årsmøtet, som 
arrangeres på ulike steder hvert år, innbys 
medlemmene også til regionale klubbtreff 
og ulike reiser. 

Rett etter årets jubileumstreff rullet 25 
biler med totalt 50 personer (og seks 
hunder) av gårde på en månedslang reise 
til Kroatia. Første delmål var Kötz utenfor 
Ulm i Tyskland og en hel dag hos AL-
KO, med prøvekjøring og test av firmaets 
nye fjæringssystem for bobiler. Etter to 
ukers deilig besøk i Split, utflukter til Du-
brovnik og den kroatiske øyverden gikk 

kabe Husbilsklubb    
firar 10-årsjubileum



KABE-forhandlere  
Våre kabe-forhandlere finns alltid nær deg

SVERIGE
Husvagn & Fritid*  ....................................................... alvesta

Campea* ................................................................... arlöv / Malmö

Traktor & Husvagnsservice*  ........................................ arvidsjaur

NIbO Caravan*  .......................................................... bollnäs

M&M Caravane*  ........................................................ bro

Caravan i eskilstuna*  ................................................. eskilstuna

Campea*  .................................................................. Falkenberg

Zäta Caravan  ............................................................. Genevad

To Lu Rent Husvagnar*  .............................................. Grums

Tagene Fritidscenter*  ................................................. Göteborg / Hisingskärra

Josefssons Husvagnar  .............................................. Göteborg / Landvetter

Caravanhallen*  .......................................................... Haninge

Polarmaskin ................................................................ kiruna

bossings Fritidscenter* ............................................... Linköping

kurts Husvagnar*  ....................................................... Ludvika

Husvagnsimport  ........................................................ Luleå

Granec Maskin* (endast husbil)  .................................. Luleå

M Fritid* ..................................................................... Mönsterås

blå kusten Fritidscenter* ............................................. Norrköping

Husvagnsimport i Piteå  .............................................. Piteå

erikssons Husvagnar*  ................................................ stenstorp

Åström Fritid*  ............................................................. sundsvall

Caravanhallen*  .......................................................... södertälje

kabe Center*  ............................................................ Tenhult / Jönköping

Fritidscenter i Trollhättan*  ............................................ Trollhättan

GH Husvagnar* .......................................................... Ulricehamn

Caravan Center i Umeå*  ............................................ Umeå

Upplands bilforum*  .................................................... Uppsala

Caravan & Marine*  ..................................................... Valbo

Vinslövs Fritidscenter*  ................................................ Vinslöv

bilcompaniet*  ............................................................ Visby

M&M Caravane*  ........................................................ Västerås

Åhus Husvagns expo  ................................................ Åhus

Nerikes Camp*  .......................................................... Örebro

PJ Husvagnar ............................................................. Örnsköldsvik

Molunds Fritid* ........................................................... Östersund

NORGE
bil og Caravan alta as* ............................................... alta

Maco Fritid as*  ......................................................... avaldsnes 

Lian´s Caravan & Fritid as* .......................................... bardufoss 

bergen Caravan a/s  .................................................. bergen / Hylkje 

Hoisveens Caravans  .................................................. brumunddal

Ringstad Caravan  ...................................................... elverum

Caravanaess a/s*  ..................................................... Figgjo / sandnes

Caravan Vest as* ....................................................... Førde / skilbrei

bil og Caravansenter as*  ........................................... Hönefoss

Caravanshop as ........................................................ kongsberg

kristiansand Caravan as*  .......................................... kristiansand

Rana Caravansenter as*  ........................................... Mo i Rana

bil & Caravan Molde as* ............................................. Molde / Hjelseth

Nor Camp as*  .......................................................... Oslo / skytta

Hagen Caravan a/s*  ................................................. Ringebu

Williams Caravan ........................................................ Råde

Höstland as, Caravansenter  ...................................... skage

sortland Caravan a/s*  ............................................... sortland

snedfrid Pettersen as* ............................................... Tana

bodø Caravan  ........................................................... Tverlandet / bodø 

Trondheim Caravan a/s*  ............................................ Trondheim / kvål

DANMARK
Camping-specialisten.dk a/s ..................................... Herning

bijé Fritid & Camping .................................................. Helsinge

Vestjysk Camping Center aps. ................................... Holstebro

Lunderskov Camping a/s ........................................... Lunderskov

biler & Campingvogne stenseby ................................. Neksø

Caravan Centret I/s / brohallen ................................... Nørre-alslev

Tarup Campingcenter a/s ........................................... Odense NØ

kronjyllands Camping Center ...................................... Randers

PJ Caravan ................................................................ Roskilde

NH Camping aps. ...................................................... Rødekro

Campinggården a/s ................................................... Viby J.

aabybro Camping & Fritid a/s ..................................... Åbybro

FINLAND
best Caravan Oy* ....................................................... Hyvinkää  

Jalasjärven kalustetalo Oy* ......................................... Jalasjärvi  

Jyväs Caravan Oy ...................................................... Jyväskylä 

kemppaisen auto Oy* ................................................ kajaani 

JP Caravan Oy ........................................................... kempele 

kokkolan Vaunupalvelu Oy .......................................... kokkola

kouvolan Vaunu Oy* ................................................... kouvola  

best Caravan Oy* ....................................................... kuopio

Caravankeskus Reatalo* ............................................. Rovaniemi  

auto-simelius Oy* ...................................................... salo  

Caravan erälaukko Oy* ............................................... Tampere  

Turun Länsi-Vankkurit Oy* ............................................ Turku  

k & k kivinen* ............................................................ Tuusula  

Helsinki Caravan Oy* .................................................. Vantaa

TJECKIEN
Caravan Centrum Hykro s.r.o  ..................................... Reporyje

NEDERLÄNDERNA
Martens Caravans ...................................................... brummen 

Recreama de boer Caravans bV*  ............................... Groningen

Van eijk Caravans*  ..................................................... Hapert

Hiddink Caravans b.V.*  .............................................. Tubbergen

Van der slik Caravan Centrum Zoetermeer*  ................ Zoetermeer

BELGIEN
Rijmaran bvba  ........................................................... brugge

SCHWEIZ
Mobile Freizeit b. Hinder  ............................................ Flurlingen

ÖSTERRIKE
Campingworld Neugebauer ........................................ Neunkirchen

TYSKLAND
Caravaning Center bad kreuznach GmbH  .................. bad kreuznach

Freizeit kG bielefeld  ................................................... bielefeld

Caravania GmbH Freizeitfahrzeuge  ............................. Dettingen/Teck

kerkamm Camping Caravan Freizeit GmbH &  

elmshorn Co. kG  ...................................................... elmshorn

Camping Center Jülich GmbH  ................................... Jülich

berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH  ............................ Neumarkt

Holiday Heinz & Linse GmbH  ..................................... Neustadt am Rbg

* Även återförsäljare av kabe Travel Master husbilar.



www.santander.no

Santander er Norges fremste spesialist på lån til bil, båt, MC og caravan. Det tror
vi skyldes at vi har gunstige betingelser, er spesielt opptatt av service, og ordner 
lån kjapt og enkelt for våre kunder. – Forresten tok vi med oss over 40 års erfaring 
da vi byttet navn fra Elcon til Santander.

Drømmer du om
bobil eller campingvogn?
Vi hjelper deg raskt og enkelt med caravanlån.

Kontakt din nærmeste forhandler eller ring oss på tlf: 08525.

Priseksempel:

Kr. 234 000.- EK 35% (Kr. 84 000) Nom. rente 5,95%, eff.rente 8,30%. 
Lånebeløp 150 000 kr. Nedbet.tid 5 år.
Etableringsgebyr 2 714 kr og termingebyr 85 kr. Totalt kr. 186 600,-


