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GJENÅPNINGENGJENÅPNINGEN
Det opplevdes befriende å igjen kunne møtes i de romslige hallene på Caravanmessen. Messen er viktig 
for en samlet norsk bransje og det er bare å dele ut ros til arrangørene og alle utstillerne som 
gjorde messen mulig. Det var ingen selvfølge.

I Sverige ble for eksempel Elmia-messen avlyst, og flere aktører 
i bransjen arrangerte i stedet sin egen messe. Det er en utvik-
ling vi håper ikke vil skje i Norge. Caravanmessen var første 
publikumsåpne messe i lokalene til Norges Varemesse på Lil-
lestrøm, siden nedstengingen i mars i fjor. Det gjorde det hele 
litt ekstra spennende. Publikumsoppmøtet var rekordlavt, til 
tross for en vel avviklet messecamp og det som opplevdes som 
gode og trygge smittevernrutiner fra arrangørens side. Men 

det er ikke så rart når man tenker på omstendighetene. I til-
legg var det tekniske problemer med det digitale billettsyste-
met og innstilte tog på søndag, som nok gjorde at 
besøkstallene ble lavere enn man kunne håpe. Arrangørene 
har varslet en fremtidig satsing hvor det skal tilbys blant annet 
miniseminarer, det skjedde kun hos en av utstillerne i år (all 
honnør til Stamsaas Fritid), vi håper publikum neste år får 
enda flere opplevelser igjen for sin inngangsbillett!

VOGN I PRAKSIS
Det er alltid en fin opplevelse å se selve produktene. For vår 
egen del fikk vi flere aha-opplevelser på Caravanmessen. 
Det gjaldt ikke minst kreative vogner. Vi kikket nærmere på 
tre modeller på messen som vi kommer tilbake til. På bildet 
ser vi den nederste køyesengen til LMC Style Lift 500K, med 
senkeseng og stor luke ved køyesengen. Vi kommer tilbake 
med minitester utover vinteren!

NORTRIP
Det var en meget blid trio som deltok 

på Caravanmessen for første gang, 
på standen til Nortrip i hall C. Fra 

venstre ser vi Patrik Alesand, Bjørnar 
Valbø og Eivind Briseid, som fornøyd 

kunne vise frem sin nyopptrykkede 
første bok og fortelle om sitt 

overnattingskonsept for bobilfolket i 
Norge. Som medlem i Nortrip, får du 

tilgang til overnattingssteder på tunet 
til norske bønder og lokale produsenter, 

som har både en trygg overnatting og 
en opplevelse å tilby. Mer informasjon 

finner du på nortrip.no.

HYMER-GRUPPEN
Caravanmessen var en av 

få europeiske møteplasser 
hvor Hymer-gruppen var 

representert som utstiller. 
Solid Import kunne blant 
annet vise frem noen få 

2022-modeller, som vi kan 
se på den nye Fiat-logoen 

i fronten på Laikaen til 
venstre. Solid markedsførte 
seg tydelig på messen med 
budskapet «Norges største 

forhandlernett». 


