
TRÄFFAR 2005

Valborgsträff i Skattkärr 
med Årsmöte och Bröllop 29 april till 1 maj 2005

Program för helgen

Fredag kväll:
Kolbullar allt eftersom ni kommer

Lördag:
kl 11.00 Hälsar HBV:s styrelse er välkomna
till årsmöte med kaffe och fralla

Kl 16.00 Bröllop
Anki och Charsten HBV 21 blir ett par (på riktigt)

Kl 18.00 Gemensam middag
Förrätt
Huvudrätt
Dessert
Egen medhavd dryck
Brasa

Söndag:
Tack och Hej

Grindarna är upplåsta från torsdag kväll.
Om maskinen fungerar så är ”Glassmaggan” i tjänst under
helgen Vill ni stanna kvar på området ett par dar i väntan
på MHC:s årsmöte eller av annan anledning så går det
bra. Tillgång till en toalett och en dusch. Önskar ni el så
hör av er.

Kostnad för helgen är 100:-/ person över 13 år.
Ingen kostnad för den som bara kommer på mötet.
Anmälan om att ni kommer och hur många ni är skickas
via e-mail eller ett vykort.
Alla som vill komma måste anmäla sig senast 15/4.
Betalar gör ni på plats.



Välkomna önskar
HBV 1 Tommy & Maggan Karlsson

Fågelviks-Rud 624, 655 94 Karlstad
bil.o.kyltjanst@telia.com

 

Vet inte hur många Husbussar som blev "föräldralösa" på Valborg
-03 när Tommy kom med roliga hinken ;-)

Det blev i alla fall dagsljus och ungarna var överförtjusta.

Midsommarträff i Höljes 
23-26 juni 2005

mailto:bil.o.kyltjanst@telia.com
http://www.husbussensvanner.net/


För er som inte känner till Höljes så ligger det i norra
Värmland. Vi har vid några tidigare tillfällen haft träffar här
i ett naturskönt område (ett gammalt flygfält) med
Klarälven rinnande på båda sidorna.

Nu hälsar vi er HBV:are välkomna hit. Meningen var att vi
skulle ha MHC:s Nordiska träff här i år, men efter ändrade
planer från styrelsen i MHC så blev träffen flyttad.
Men många av våra vänner i MHC önskar komma upp till
Höljes ändå så vi kommer att inbjuda MHC till vår träff i
midsommar.

Denna gång blir det inga arrangemang,
möjligtvis så kommer presidenten Petter i
Boa med bil och kärra och fixar kolbullar eller
nåt. Men inget planerat.
Vi kan gemensamt resa en midsommarstång
och det är väl alltid någon som har något

speldon i bussen. Den obligatoriska Höljesbrasan kommer
naturligtvis att brinna.

På platsen finns inga bekvämligheter så som vatten, el,
toa el soptömning. Endast det naturen tar och ger.
Här råder vänligheta, vackerheta och stôlligheta.
Ni får komma när ni vill och åka när det passar er.



Helgen efter midsommar 1 – 3 juli är det
EM i Rallycross i Höljes och då kommer ca
20.000 personer dit. Normalt bor det ca
400 personer i bygden. Vill ni vara med om
en folkfest så ska ni stanna kvar. Vi är ett gäng som
hjälper Finnskoga Motorklubb med att ha hand om en
grillkiosk under rallyt. Så vi kommer att vara kvar.

Välkomna alla HBV:are
Önskar Tommy & Maggan HBV 1

Dä ä vi som hôller í t men mâng hjälp te!!
Dä kôster int nô häller!!

Men vi vill gärna veta hur många som kommer i alla fall så
skicka oss ett mail el vykort där ni skriver att ni kommer.

Tommy & Maggan Karlsson
Fågelviks-Rud 624, 655 94 Karlstad

bil.o.kyltjanst@telia.com

Tall Ships Race Fredrikstad
3-6/8 2005

Träffen är belägen ca 2 km norr ut från Gammelstaden i
Fredrikstad. Det är både gång och cykelbana dit samt
även bussförbindelse. Vi kommer att stå på en
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industritomt som ligger intill Glomma och vi har egen kaj så
fiska kan man göra från bussen.
Segelfartygen kommer att ligga uppankrade i Glomma och
efter kajerna både uppströms och nedströms i älven ifrån

där vi kommer att stå.
Det går bra att komma redan på onsdag och träffen slutar

på söndag men fartygen lägger ut redan på lördag.
Vill ni se mera om festligheterna i samband med Tall Ships

Race så gå in och titta på www.tallships2005.org

Adressen till stället är Galtungveien och ligger på östra
sidan av Glomma i byn Sellbakk ( ca 1.5 km norr bron )
Ring för mera info till Tommy eller Rune.
Tel. Rune 0047 970 420 71
Tel. Tommy 054 86 01 66, 070 399 18 28 eller mail.

Rune hälsar alla hjärtligt Välkommna.

http://www.tallships2005.org/fredrikstad/default.asp?start=1024&ChapterID=1027
mailto:bil.o.kyltjanst@telia.com


Indianträff i Ekshärad
9-11 september 2005



Fredag
15:00 Insläpp.
18:00 Välkomstkaffe med dopp.
Kvällsmat ordnas på egen hand.

Lördag
Diverse jippon.
Program med tider får ni vid ankomsten.
18:00 Mat.
21:00 Kvällens gäst.

Söndag
12:00 Avskedskaffe.

Plats:
Centralskolan Ekshärad.
Vid kyrkan tag vägen mot Torsby, kör 400 meter skyltat
till höger.
Tillgång till dusch o toa. Ström vid akut behov.

Pris:
Självkostnadspris (beroende på antal deltagare)

Sista anmälningsdag 4 sept till:
HBV 9 Indianen, 0564-10473, 0706-809103 eller mail

HBV 65 Munken 0563-10032, 0705-808245 eller mail

Välkomna

mailto:indianen1@tele2.se
mailto:dan.nordlund@telia.com


Inbjudan Hamnfest
14-15 oktober 2005

Helgen 14-15/10 inbjuder vi er till hamnfest/pubkväll.
Vi ställer oss i Ö-viks hamnområde och umgås utan några
bestämda planer för att sedan gå på lokal för de som så
önskar. För ytterligare upplysning eller önskemål kontakta
Charsten HBV 21

Inlandsträff Hälla
28-30 oktober 2005

mailto:charsten.nordin@telia.com


Välkommen till Hälla vid Ångermanälven
( 3 mil söder om Åsele efter väg 90 mot Junsele )

- Uppvärmd samlingslokal med toalett
- El
- Gemensam middag på lördag kväll
- Levande musik
- Gemensamt avskedskaffe 12.00 på söndag
- Pris 50 kr/vuxen + ev. strömförbrukning

Anmälan tas emot ända fram till träffen.
I nödfall kan den t.o.m. lämnas vid ankomsten.

Kontakta Lennart HBV 89 (0941-10319) eller
Torleif HBV 87 (0941-45020)

Träffar 2004 2006 2007 2008 2009 2010
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