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Förmåner  
och bra  

avtalsrabatter

CARAVAN CLUB OF SWEDEN
Vi är en ideell förening för alla som gillar friluftsliv.

Klubben bildades i Sälen våren 1958 och har cirka 30 000 

medlemsfamiljer.

• Vi sätter familjen i centrum med en verksamhet som för-

söker vara anpassad för alla och för skiftande behov och 

intressen.

• Grunden för vår verksamhet är ett aktivt fritids- och fri-

luftsliv med många och skiftande aktiviteter, en omfattan-

de träffverksamhet, utbildning och teknisk rådgivning.

• Vi satsar också på att förbättra trafiksäkerheten och att 

utveckla campinglivet.

• Caravan Club är en av landets största campingplatsägare.

• Arbetet inom klubben baseras i huvudsak på medlemmar-

nas ideella insatser.

• Klubben, såväl centralt som sektionsmässigt, lyder under 

de av dess årsstämma antagna stadgar.

VARFÖR VI FINNS
Vi säger att ”Caravan Club främjar och utvecklar det mobila 

friluftslivet och skapar förutsättningar för en fritid som fören-

ar och skapar glädje”.

TANKAR OM FRAMTIDEN
Vi vill att ”Caravan Club ska vara det självklara valet för alla 

som gillar det mobila friluftslivet”.

VÅR KLUBB ÄR ORGANISERAD SÅ HÄR
• Klubben består av 18 sektioner (föreningar) som är egna 

redovisningsenheter och leds av en lokal, på sektionens 

årsmöte, av sektionens medlemmar utsedd styrelse.

• Sektionsstyrelsen ansvarar för att verksamheten  

bedrivs enligt Caravan Clubs godkända stadgar.

• Riksstyrelsen ansvarar för klubbens centrala ekonomi, 

centrala fastigheter och centrala verksamhet.

• Riksstyrelsen ansvarar för att den centrala verksamheten 

bedrivs enligt Caravan Clubs och av årsstämman  

godkända stadgar.

Fakta om våra
fritidsanläggningar

hittar du på
caravanclub.se

Norsträsk 
Hassela
Sälen  
Ockelbo  
Sala 
Linghed
Sollerön
Östhammar
Norberg 
Molkom
Vaxholm 
Kapellskär
Värmdö
Nyköping
Gräddö
Lindesberg
Örebro
Finnerödja 
Hallsberg 
Borensberg 
Vreta kloster
Tidaholm
Tibro 
Fjällbacka
Hälleviksstrand 
Strängnäs
Loftahammar 
Vetlanda
Varberg 
Mönsterås
Falkenberg 
Båstad
Karlskrona
Fjälkinge

Som 

medlem bor 

du alltid extra 

förmånligt.

PÅ VÅRA EGNA 
FRITIDSANLÄGGNINGAR  

I SVERIGE

CAMPING

Vi grundades i  
Sälen 1958

A Stockholm

KLM Sydsvenska

O Göteborg

FGH Småland

P Älvsborg

T Örebro

W Dalarna

R Skaraborg

U Västmanland

D Sörmland

E Östgöta

N Halland

C Uppsala

X Gävleborg

S Värmland

YZ Sundsvall

AC Västerbotten

BD Norrbotten

SEKTIONER
Caravan Club’s sektioner (föreningar) finns över hela  

landet. Varje sektion har en egen hemsida där du bland 

annat hittar aktiviteter, träffar och annan information 

som kan vara till nytta. Önskar du personlig kontakt 

hittar du även kontaktuppgifter på hemsidan.

Som nybliven medlem blir du automatiskt ansluten till 

sektionen i det område din bostadsadress är men kan 

givetvis senare ändra till valfri sektion. 



ROGER HANSSON, riksordförande

roger.hansson@caravanclub.se

Vi främjar och utvecklar det mobila 
friluftslivet och skapar 
förutsättningar för en fritid som 
förenar människor
Caravan Club of Sweden har blivit och är den största medlemsorganisationen  

inom mobilt friluftsliv i Sverige.

Sedan 1958 har vi även varit den naturliga organisationen och samarbetspartnern  

vid arbete med trafiksäkerhet, brand- och trygghetsskapande frågor kring det  

mobila boendet.

Klubben har cirka 30 000 medlemsfamiljer. Caravan Club of Sweden och är också  

en av landets största campingplatsägare med anläggningar från Sturkö i söder  

till Norsträsk i norr. 

Redan från starten av klubben knöts många internationella kontakter som resulterat 

i ett internationellt utbyte med organisationer över hela världen. 

Klubben anordnaren mängd aktiviteter och träffar runt om i Sverige, även nordiskt och 

internationellt som ger chans till många nya kontakter som kan bli vänner för livet.

Kontakuppgifter kring våra verksamhetsområden finnser du på vår webbsida.

CARAVAN CLUB ÄR MEDLEMMAR OCH EN DEL AV:

www.caravanclub.se/kontakt



CARAVAN CLUB OF SWEDEN
Kyrkvägen 25, 703 75 Örebro 

Tel 019-23 46 10
E-post: kansli@caravanclub.se

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN
• Fritids- och campinganläggningar

• Säkerhet kring mobil fritid

•	 Trafiksäkerhet	och	utbildning

• Trygghet (försäkring och samverkan)

• Caravan Försäkring

•	 Aktiviteter	och	träffar

• Internationellt samarbete

• Snäckan och Skalis – våra glädjespridande maskotar

www.caravanclub.se

FÖRENINGEN FÖR DIG MED 

HUSVAGN OCH HUSBIL


