
TRÄFFAR 2007

Påskträff Hanatorps Camping

Hanatorps camping bjuder tillsammans med Forsbergs Fritidcenter
in till traditionell påskträff för husbilsägare 5 – 9 april 2007.

Husbilsägare träffas för trevlig samvaro och erfarenhetsutbyte på
Hanatorps Camping under fem vårdagar. På långfredagen är vi inbjudna
till Forsbergs Fritidscenter för specialvisning av Concorde, Frankia och
Hobby. Även den stora tillbehörsbutiken är då öppen för oss med olika
erbjudande. Bussar kommer att ta oss mellan Forsbergs och campingen
under långfredagen.

Specialpris påskhelg för boende på Hanatorps Camping:
5 – 9 april inkl. el 650 kr. Enstaka dygn 240 kr inkl el på anvisad plats.
Husbilar som bokar hela påskhelgen har förtur.
Antalet platser till Forsbergs Fritidscenter är begränsat.

För bokning kontakta Hanatorps Camping
Tel: 0320 – 483 12
info@hanacamp.se

www.hanacamp.se 

mailto:info@hanacamp.se
http://www.hanacamp.se/


MHC BJUDER IN HBV TILL GEMENSAM KLUBBTRÄFF

Ridträff 20-22 april 2007

Preliminärt program

Fredag:
Ankomst för de som vill

Eventuellt Besök på Vaggeryds travbana.

Lördag:
Fm. Ridning

Fm./middag Uppvisning med High Chaparalls Westernryttare,
tävling i ett par grenar ev. med kofösning.

Ev. ett ridpass efteråt.

På kvällen:
Kanske tipspromenad

Grillning

Söndag:
Hemresa

Under träffen kan man umgås med hästarna +
en mängd hundar, katter, kaniner och alla vilda djur förstås!

Platsen heter Bratteborg och ligger efter ”gamla E4:an”
mellan Vaggeryd och Jönköping

Kostnad: 100:- / fordon. Samt 100:- / ryttare (2 till 3 ridpass)



Anmäl er snarast till Lasse Seger MHC 2439
E-post

Tele 0393-12887 mobil 0734-446364

OBS!!
Är vi bara 10 bilar anmälda den 20 mars får vi ställa in arrangemanget.

Träff och Årsmöte i Hagfors
27-29 april 2007

FREDAG
17:00 Insläpp
22:00 Varm korv med bröd

LÖRDAG
Diverse jippon under dagen.
Program med tider får Ni vid ankomst.
18:00 Mat, medtag egen DRYCK!!?
Senare på kvällen får vi se vad som händer.

SÖNDAG
13:00 ÅRSMÖTE
Efter mötet Kaffe med dopp.
Fram på kvällen så tänder vi våra grillar och har gemensamt långbord
mellan bussarna

mailto:039312887@glocalnet.net


Måndag Valborgsmässoafton
Då eleverna går i skolan i Hagfors på måndagen så kan vi inte ha några
aktiviteter i skolans lokaler. Men parkeringen och omgivningen är vår.

Vi vet ju annars vad vi vill...
Prata buss och Lucköppningar! Och som det alltid brukar vara så finns
det såååå mycket att prata om när man träffas. Man diskuterar
utväxlingar, motorer, däck mm m.m.

Och detta vill vi också...
Njuta av det vackra Hagfors, dess parker och vatten drag.
Hagfors har små mysiga butiker, fina strövområden och andra intressanta
sevärdheter. Gångavstånd till SHOPPINGCENTER.

Årets valborgsmässoafton kommer ju så dumt. För er som har långt att
åka och ni som skall jobba på onsdag, så måste ju kvällen kanske bli
tidig. Men vi skall försöka att få till en liten valborgsbrasa vid bussarna
även om den är så liten som en grill så kan vi gemensamt sjunga in våren
i Hagfors Och som det alltid brukar bli så kommer grillarna fram framåt
kvällen

Tisdag Första Maj
Då får vi vinka av varandra vi som är kvar.

Tillgång till dusch o toa. Ingen el.
De som vill fiska kan köpa kort av MUNKEN HBV 65.
Simhallens öppettider finns med i progam Ni får vid ankomst.
Där finns vattenrutschkana och bubbelpool.
Till er som har någon form av instrument så tag gärna med er det.

PRIS: 175:-/person
Betalas på plats vid ankomst

Anmälan till:
HBV 65 Munken Tel.070-580 82 45
HBV 9 Indianen Tel.070-680 91 03

Plats:
Älvstrandsgymnasiet Hagfors mot älven.
Skyltat.
Karta: Hagfors

Mycket Välkomna!

mailto:munken@telia.com
mailto:indianen1@telia.com
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?SearchType=4&UCSB%3aWflWhite=1a1b&UCSB%3aWflPink=4a&UCSB%3aTextBoxWho=%c4lvstrandsgymnasiet&UCSB%3aTextBoxWhere=&Vkiid=9rp%2fOVtWtF1GuipnWtcaQA%3d%3d&Vkid=9704551




Midsommar i Västergötland
21-24 juni 2007

Vi kommer fira midsommar vid HOFSNÄS HERRGÅRD i Västergötland.

Det är en ren spontanträff utan speciella arrangemang.
De som vill göra oss sällskap har förutom bussen.. med sig:
Nödvändig midsommarmat, dryck samt ett glatt humör.

http://www.hofsnas.se/start.html


Midsommar

på Stenkullagård i Åsele

Torsd 21 - sönd 24 juni 2007

Torsdag

Ankomstdag

Korvgrillning

Baren öppnas

Fredag

Tipsrunda

Middag (med prisutdelning för tipsrundan)

Plats: Hofsnäs Herrgård, några mil utanför Borås. se karta

Vägbeskrivning: Från väg 27 sväng av mot Länghem.
I Länghem följ skyltar mot Torpa Stenhus ca 5 km.

Välkomna önskar:
HBV 91 Kent o Marie: 0325-626046 eller 0702-239160.

http://www.hitta.se/SearchCombi.aspx?SearchType=4&wflWhite=1a1b&wflPink=4a&vad=&var=hofsn%e4s


Dans

Lördag

Gemensam mat (medhavd) Kaffe Dans

Söndag

Hemfärd

• Dusch möjlighet

• Vatten

• Begränsad el

Pris för helgen, 200kr för vuxen, 50kr för barn 

Anmälan bindande när betalning skett senast 10/6.

BG:5701-7188 

Tel. 0660-816 23 el.070-686 33 72

Med vänlig hälsning

Lars & Birgit MHC 678 



SOMMERTREFF 2007

13-15.Juli 

I år har vi planer om å lage et treff sammen med HBV på
Dalsland Camping 13.-15.Juli i Uke 28.
Vi kommer til å satse på langbord og felles bespisning, men da det ser ut

http://www.dalslandscamping.se/Svensk/Velkommen.htm


til at det blir mange busser så må vi se hvordan vi skal klare å lage dette
til. Det er nok i år også mulig å kjøpe Thai / Kina-mat på campingen.
Samtidig vil vi ha fyr på grillen slik at de som vil kan grille.
Vi lager også til noen leker for barna.
Vi ønsker alle Velkommen både nye og gamle bussvenner.

Info om Sommertreff 2007 (scrolla ner till Sommeren 2007)
Mail till:Ole Johnny

Ønsker alle en god Sommer
Hilsen Ole Johnny og Sissel HBV 109 

http://home.online.no/~oj-so/sommertreff.htm
mailto:oj-so@online.no




HBV-MHCS Träffen “Backa Loge 2007”
3-5 augusti 2007

Södra Sveriges motsvarighet till Peos välkända Beach Newland Barn..

Backa Loge, ett fantastiskt naturskyddsområde med ett bra fiske.
Oljeläckage? Lägg något skydd under din motor. NATURSKYDDSOMRÅDE.
 

Tid: Fredag 3:e augusti 10:00 - Söndag 5:e augusti 12:00
Plats: Backa Loge. Se vägbeskrivningen.
Ankomstdag fredag (ev. via Gekås Ullared 3,5 mil härifrån)
Avresedag söndag eller (måndag ev. via Gekås (med mindre folk måndag)
Toalett och dusch finns att tillgå,
även vandrarhems-rum finns att hyra: Tel. 0346-613 42



ej el-plats, men latrintömning.
Tyvärr har vi endast plats för ca 35 bussar/bilar…först till.. osv.

Program:

Fredag:
Inkvartering, bekanta sig med området, fiska, bada, grilla vid sjön, mm.
Kl 19:00 gemensamt Grillning utanför LOGEN Kött mm ingår
(medtag egen stark dryck vid behov).
Information om platsen och dagarna.
Dans för de som så önskar till CD på kvällen, Kaffe och chokladkaka.
Vi har tillgång till Logen till 01:00.

Lördag:
Egen frukost i våra bussar och bilar.
Kents överraskning.
Cykla (egna cyklar) eller gå. Mycket promenad och cykelvänligt område
Fiska, bada, grilla vid sjön, tre kanoter finns att hyra, dagsfiskekort finns
att köpa. Konst och hemgjorda matprodukter finns att köpa på caféet.
Middagsbuffé på Backa Loge kl. 18:00 (medtag egen stark dryck vid
behov). Dans på kvällen, och korvgrillning på natten vid Logen. 
Vi har tillgång till Logen till kl 01:00.

Söndag:
Gemensam frukost bland bilarna (knytkalas och långbord), avfärd men…
OK att stanna kvar om man så önskar.
Vi har tillgång till Logen från 09:00 - 12:00

Övrigt
Ca en mil från Backa Loge (i Mårdaklev) finns en 18 håls golfbana..

Pris: Vuxna 275 :- barn under 12 år 100 :-
Anmälan, som är bindande, senast torsdag 2007-07-26
Senast inbetalning: lördag 2007-07-28
Bankkontonummer: Skandiabanken 9150-833.666-2
Ange medlemsnummer i din klubb i anmälan. Och hur många ni är.

Välkomna önskar:
HBV 91 Kent o Marie: 0325-626046 eller 0702-239160.
HBV 66 / MHC 2384 Torgny o Solveig: 0340-92595
eller 0705-392595.
och HBV 61 Frank: 0435-770446 eller 0736-169514.
torgny@varberg.us

mailto:torgny@varberg.us


Medtag kvitto till mötet för verifiering.

Vägbeskrivning:
Väg 153 mellan Varberg / Ullared och Smålandsstenar.
I Fegen, tag av mot Kalv och kör ca 12 km mot Kalv / Mårdaklev
6 km söder om Kalv, 12 km norr om Fegen hittar ni skylten:
"Backa Loge ekomuseum 2 km"
Följ denna smala grusväg till Backa Loge
Tel Backa Loge: 0346 613 42. Mobil 0705 84 24 20.
 

För er med GPS knappa in följande position:
N 570 11.975
E 130 08.730









HBV & MHC HÖSTSISTA

28/9-30/9-07 



Vill du träffa dina husbils-vänner innan du ställer undan bilen för vintern,
i så fall är du… VÄLKOMMEN till

Hjoggsjö bygdegård på Kallhögen utanför Vännäs

Fredag 28/9:
Kl: 19.00 Hej o kram med kaffe o kaka

Lördag 29/9:
Utbyte av erfarenheter efter sommarens händelser.
Kl: 18.00 Älgen-middag: Köttsoppa med macka.
Musik: The Playing CD:s
Nattvickning – Varma körvar

Söndag 30/9:
Kl: 12.00 Efter kaffe o kaka vinkar vi ”so long till nästa gång”

Kostnad: 75:- / vuxen
Anmälan ej obligatorisk, men om du vet att du kommer hör gärna av dig
till: MHC 539 Ulla o Pelle: 0935-24121, 070-2617025 eller
HBV 18/MHC 987 Peddan o Eva: 0930-53025,
070-6320040, 073-0639729
Frågor? peder.sjostrom@telia.com

Alla hälsas hjärtligt välkomna

mailto:peder.sjostrom@telia.com


Inbjudan Hamnfest
13-14 oktober 2007

Helgen 13-14/10 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

Träffar 2004 2005 2006 2008 2009 2010

mailto:charsten.nordin@telia.com
http://www.husbussensvanner.net/traffar04.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar05.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar06.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar08.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar09.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar2010.html

