
TRÄFFAR 2004

Välkomna till Ekshärad och

”INDIANTRÄFF”
24–26 september 2004

Fredag:
Insläpp kl. 15.00
Kl. 18.00 Välkomstkaffe med dopp
Kvällsmat ordnar ni själva.

Lördag:
Tipspromenad, tävlingar m.m
Program med tider får ni vid ankomst.
Kl. 18.00 steker vi kolbullar
Sedan dans till CD.

Söndag:
Kl.12.00 Avskedskaffe.

Anmälan till:
HBV 9 Indianen 0564-10473 eller 070-6036744
HBV 52 Affe 0563-41026 eller 0702689277

Plats:
Centralskolan i Ekshärad
Vid kyrkan tag vägen mot Torsby
Åk ca 400 m sedan skyltat till höger

HÖSTTRÄFF 
på Ljusnefors Camping 1-3 oktober

Detta är en träff där syftet är att lära känna nya
som gamla HBV:are innan vi går i ide för vintern.
Aktiviteter för helgen blir vad vi gör det till men på
Lördag em. blir det 5-kamp och senare ett paltkok
för den som vill smaka.

Har du något du kan tillföra träffen så är du



välkommen med ditt bidrag, du kanske är trubadur
eller trollkonstnär, bidra med ditt så blir det bara
roligare.

Möjlighet till att bada vildmarksbad och bastu finns
till en kostnad av 75:-/person. Badet och bastun
kräver att vi meddelar innan då det är vedeldat,
men det räcker nog att beställa på fredagkväll.

Gillar du att fiska så glöm inte att ta med
fiskespöet, detta är en fiskecamping.

Campingen har stängt för säsongen men vi får
tillgång till toaletter, dusch mm.
Allt förutom restaurangen är oss tillhanda.
Värdinnan har dessutom lovat att baka färskt bröd
på morgonen om vi vill ha det.
Priset för oss är 105:-/dygnet utan el och
145:-/dygnet med el, det är dock ett begränsat
antal elplatser men skall man bara köra laddare så
kan vi dela ett utag på flera bussar.

Ljusnefors Camping ligger söder om Söderhamn och
är skyltat från E:4

Låter detta intressant så kontakta:
Charsten HBV 21 busstraff@hotmail.com
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