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Pressmeddelande 2013-04-11 
 

Prisregn på SCR:s årsstämma i Västervik 

Årets campingföretagare finns i Halland 
Campingbranschen är brännhet och står i dag för 14,5 miljoner gästnätter i Sverige. Den här 

veckan samlades branschen för årskonferens i Västervik för att diskutera framtidsfrågor, men 

också för att prisa Sveriges främsta campingföretagare.  

Årets campingföretagare är Eva och Magnus Bylander som framgångsrikt driver 

Gullbrannagården i Eldsberga, Halland, men priser går även till Kristinehamn, Ramsvik, 

Torsby och campingkedjan Nordic Camp & Resort. Priserna delas ut av SCR, Sveriges 

Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, vid en galamiddag på årsstämman i Västervik.   

Camping är Sveriges största semesterboende. Under sommarmånaderna tillbringas 47 procent av alla 

gästnätter i Sverige på en campingplats. En framåt bransch kräver framåt campingföretagare. Under 

SCR:s årskonferens i Västervik utsågs branschens hetaste namn som representerar en ny generations 

krav på upplevelser, service och gästfrihet.  

– Med priserna vill vi uppmärksamma alla våra fantastiska företagsledare som går i bräschen för 

utvecklingen och ser till att Sverige är ett land med camping på toppnivå, säger Eva Werkelin, 

ordförande SCR.  

Årets campingföretagare är Eva och Magnus Bylander som driver Gullbrannagården i halländska 

Eldsberga för framgångsrikt ha utvecklat en enkel campingplats till en fullserviceanläggning. 

 

Årets branschförflyttare gick till Agneta och Christer Fransson som driver Kristinehamns 

Herrgårdscamping och har skapat ett helt nytt bröllopskoncept. 

 

Årets marknadsförare vanns av Torbjörn Backlund och Annika Johansson som tillsammans driver 

Ramsvik Stugby och Camping i Västra Götaland för sina nya och mycket framgångsrika grepp på 

sociala medier, hemsida och nyhetsbrev. 

 

Årets ledare blev Mikael Wåhlund på Campingkedjan Camp & Resort med anläggningar i Enköping, 

Grebbestad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Mariestad, Östersund, Stockholm, Tidaholm och 

Västerås.  

 

Årets innovatör är i år Frank Feuker och Dorothe Gebhardt på Camping E45 i Överbyn i Torsby – 

den första miljöklassificerade campingplatsen som nu nischar sig som en klimatneutral campingplats. 

Årets unga företagare, stipendiet ”Tummen Upp”, delades i år ut till Karin Sörensson på 

KronoCamping i Saxnäs.  

Priserna består av glasskulpturer designade av Maria Pettersson och tillverkade på glasbruket Bergdala 

Studioglas. Årets jury är Peter Angergård, Annika Hofmann, Clemens Wantschura och Thomas Berg. 

Juryns motiveringar hittar ni längst ner i pressmeddelandet. 

Pressbilder finns på www.scr.se/pressbilder från kl 10.00 torsdagen den 11 april.  

Kontakta gärna: 

Eva Werkelin, styrelseordförande SCR, 070 766 64 61, eva@kneippbyn.se 

Lars Isacson, vd SCR, 0702 82 32 98, lars.isacson@scr.se 
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Juryns motiveringar och kontaktuppgifter 
 

Årets campingföretagare 

Ewa och Magnus Bylander, Gullbrannagården i Eldsberga, Halland 

ewa@gullbrannagarden.se, 0703 22 77 80 

 

”Årets pristagare Eva och Magnus Bylander från Gullbrannagården, i halländska Eldsberga, har 

jobbat med sin campingplats i över 25 år. De har lett utvecklingen från en enkel camping med 

sommarverksamhet till en fullserviceanläggning med boende, restaurang, butik, konferenser och 

aktiviteter som skapar reseanledningar året runt. Pristagarna har genom sitt personliga engagemang 

alltid skött campingen som sin egen, trots att de är där som anställda. Deras sätt att komplettera 

varandra och alltid ge det lilla extra är en viktig del i framgången. I pristagarna andas 

campingentreprenörens själ med mångsidighet, en fantastisk serviceanda samt viljan att våga 

utvecklas. Det är med glädje vi tilldelar 2013 års ”Mellan tummen och pekfingret” till Eva och 

Magnus Bylander från Gullbrannagården.”   

 

Årets branschförflyttare 
Agneta och Christer Fransson, Kristinehamns Herrgårdscamping 

christer@sommarvik.se, 0703 24 43 93, agneta.fransson@sommarvik.se  

”Årets pristagare har genom kreativitet och nytänkande utvecklat ”Herrgårdscamping med bröllop” 

– ett helt nytt koncept som ger både nya kunder och infallsvinklar till campingnäringen. Trots stora 

risker har investeringen redan burit frukt. De har även lyckats med en modern satsning på ledarskap 

med separata platschefer på alla sina anläggningar.” 

Årets marknadsförare 

Torbjörn Backlund och Annika Johansson, Ramsvik Stugby och Camping i Västra Götaland 

torbjorn@ramsvik.nu, 0705 50 31 58, annika.johansson@ramsvik.nu, 0708 22 30 75 

 

”Årets pristagare har genom sitt stora engagemang, kreativitet och kompetens satsat på nya grepp i 

sin marknadsföring vad gäller hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. Sedan den nya strategin sattes 

i bruk har de höjt volymerna avsevärt och nått försäljningsmässiga framgångar även utanför säsong – 

både vad gäller nya och befintliga gästgrupper. Tillsammans har de lyckats skapa en attraktivitet 

utöver det vanliga för sin anläggning och är därmed en stor källa till inspiration.” 

Årets ledare 

Mikael Wåhlund, Campingkedjan Nordic Camp & Resort med anläggningar i Enköping, Grebbestad, 

Helsingborg, Karlstad, Linköping, Mariestad, Östersund, Stockholm, Tidaholm och Västerås, 

micke@nordiccamping.se, 0771 10 12 00 

 

”Årets pristagare har genom ett engagerande ledarskap som driftchef för campingkedjan Nordic 

Camp & Restort, varit en stor del till kedjans framväxt i Sverige. Med så många destinationer krävs 

ett tydligt ledarskap och utnyttjande av tekniker då man ej kan vara på alla platser samtidigt. Mikael 

har ett brinnande intresse att utveckla campingbranschen och genom sin ledarstil är han en stor källa 

till inspiration för många.” 

Årets innovatör  

Frank Feuker och Dorothe Gebhardt, Camping E45 i Överbyn i Torsby 

info@camping45.com, 0705 73 10 65 

”Genom ett engagerat, målmedvetet och långsiktigt arbete mot att vara en klimatneutral anläggning 

som hushållar med jordens resurser på ett imponerande sätt har årets pristagare tydligt visat turism- 

och campingbranschen hur de vill växa och utvecklas. Camping E45 arbetar helhjärtat med en 

ständig förbättring av både boende och aktiviteter så att gästerna kan njuta av sin semester med rent 

samvete. Att kombinera utomordentlig service med ett långtgående miljö- och kvalitetsarbete är en 

stor inspiration för alla inom vår bransch.” 
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Årets unga företagare – tummen upp 

Karin Sörensson, KronoCamping i Saxnäs, 0485-357 00 

”Karin Sörensson tilldelas 2012-års "Tummen Upp" för att hon är en viktig del i driften och 

utvecklingen av KronoCamping Saxsnäs. Karin har genom stort engagemang och positiva energi varit 

en del i anläggningens utveckling. Hon har ett stort intresse av att utveckla campingprodukten och vi 

hoppas att hon kommer att arbeta länge inom vår bransch.”  


