
TRÄFFAR 2008

Välkomna till Träff i Rättvik med Årsmöte 
30 april – 4 maj 2008

Träffarrangörer är Sonja & Mats HBV 133
För mer information om träffen kontakta

Sonja & Mats Nordensköld Tel: 0248-20541
Mats mob: 070-1301940 Sonja mob: 070-7444361

eller på e-post: uveboet@telia.com

Onsdag
16.00 INSLÄPP till ställplanen.
Helgens PROGRAM och INFORMATION delas ut vid ankomsten.
Men du kan ta del av den preliminära informationen redan här.
Rättvik bjuder troligtvis inte på allmän brasa så vi eldar i vår plåttunna.

Torsdag
Vi har en gemensam dag för att umgås och att snacka ALLT om BUSSAR
och ALLT mellan HIMMEL och JORD.
Under dagen intar vi något ÄTBART av lättare variant.
Vi går även en TIPSPROMENAD med senare prisutdelning.

Fredag
9.00 börjar RÄTTVIKS MARKNAD som pågår till söndag 16.00 för de som
är intresserade. Marknaden är en upplevelse – så pass på.

mailto:uveboet@telia.com
http://www.husbussensvanner.net/rattvikmoteinfo08.doc


På kvällen samlas vi till FEST i AULAN där den SVENSKE KOCKEN KUPRIK
(från Mupparna) lagar mat (200 kr kuveret) på plats och samtidigt
underhåller oss. Medtag egen dryck. Kvällens MUSIK ordnar vi själva.
Egna instrument är välkomna.

Lördag
Valfria aktiviteter och samvaro under dagen.
Barndop 10.00 - Fam Samuelsson HBV 72
13.00 börjar ÅRSMÖTET i AULAN med KAFFE och BRÖD.
Vårt obligatoriska LÅNGBORDSKNYT tar vi tidigt på kvällen.

Söndag
Vi har hela dagen på oss att lämna platsen och krama och vinka av
varandra.

Anmälan till:
HBV 80 Stig och Britt-Marie Tel. 070-3063690 och 070-5082491
e-post: husbuss@bredband.net

Anmälningsavgift: 50kr/person. Barn under 13 år gratis.
Samtidigt som anmälan vill vi veta om ni är intresserade av mat till
fredagens fest. Kostnad 200 kr/person som betalas på plats.
Barn under 15 år 100kr/person, barn under 7 år gratis.
Betalning till Postgiro 1014922-7 OBS! Uppge medlnr. vid betalningen.
(senast 20 april för både träffen och årsmötet)

Plats:
Naturbruksgymnasiets körplan mellan ridhus och körhall samt
Stiiernhööksgymnasiets Aula ca 100 m från ställplanen.
GPS - Koordinater: X 675339 och Y 1461936, 179 m.ö.h.

Hjärtligt välkomna – det ska bli roligt att ses! 

Pingstträffen i Skåne
Den 9-11 Maj 2008

mailto:husbuss@bredband.net


Nu är det dags igen för den gemensamma MHC, HBV & DACF-träffen vid
Tydingesjöns Nöjesplats

Fredag:
Insläpp under dagen.
Kl 19.00 samling vid grillen, medtag själva vad ni vill äta och dricka.

Lördag:
Kl 9.00-10.00 kaffe och fralla.
Kl 18.00 middag . Medtag egen dricka.
Kl 20.00 Dans till orkester, tillsammans med Nöjesplatsens övriga gäster.
Vi dansar till samma orkester som de föregående åren

Söndag:
Kl 9.00-10-00 kaffe och fralla.
Träffen avslutas.

På platsen finns kiosk, fiske, minigolf, båtar till uthyrning samt en vacker
badplats. Tillgång finns också till toalett, dusch, vatten, latrintömning.
Ett fåtal elplatser finnes, till en extra kostnad av 30 kronor per dygn.

Pris vuxna 330 kronor och barn under 12 år 150 kronor.

Obs! Att anmälningstiden är framflyttad
Anmälan, som är bindande, senast den 4 maj 2008.



Senaste inbetalning 18 april 2008 till bankgiro: 5464-9017
OBS! Glöm ej att skriva Ert medlemsnr på inbetalningsavin.

Deltagarantalet är begränsat till 50 st fordon.

Vägbeskrivning:
Hässleholm-Broby (väg 119) skyltat Tydingesjön.
Kristianstad-Växjö (väg 19) vid Broby skyltat Tydingesjön.

VÄLKOMNA ÖNSKAR ÅRETS ARRANGÖRER:
Kerstin Lagerstedt och Ango Pedersen MHC 2625
Tel 044-41443, Mobil 070-2145707
Lena Ottoson och Keijo Mehto MHC 266
Tel 042-82280, Mobil 070-5247209

Våra Danska vänner anmäler sig till Margot och Poul Arrild DACF 2398
Tel från Danmark + 46451-15436, Mobil + 46-705365436

HBV:are anmäler sig till Eva och Magnus Stjernqvist HBV 57
Tel.0451-31258, Mobil 070-2090451 

Träff på Kynnbrua Norge
30 maj - 1 juni 2008



Gemensam träff för HBV och MHC
Kynnbrua ligger i närheten av Flisa i Norge, strax innanför gränsen i höjd
med Sysslebäck i Värmland.

Fredag:
Insläpp från kl. 14.00
18.00 Välkomstkaffe med dopp

Lördag:
12.30 Tävling
Tipspromenad under dagen
18.00 Grillen är varm och vi äter, dricker, dansar och mår gott i goda
vänners lag.

Söndag:
10.30 Frukost
Sen farväl för den här gången.

Tillgång till toa, vatten, fiske och badning.

Kostnad: 200:- per ekipage, betalas på plats.

Anmälan till Karin +47 62941299 mobil +47 92487171 eller Turid +47
69352470 mobil +47 91139729

Välkommen önskar Karin MHC1354 och Turid HBV5 



Midsommarträff på Orrefors Camping 
Spontanträff den 19-21 juni 2008

Orrefors Camping drivs av Chris och Romy HBV 132

Campingen gör inget extra för att det är midsommar – det måste vi göra
själva. Det är tänkt att alla tar med sig egen mat för helgen (eller
använda restaurangen på området.)

Midsommarafton gör vi gemensamt långbord, äter/dricker och har trevligt
Vill vi ha en midsommarstång så har Chris lovat att vi får ta ner ett litet
träd att göra m-stång av.

Det kommer att ordnas med kaffe och varmkorv på kvällarna.

120 kr/dygn inklusive el. (Det är HBV-pris)

Intresserad? Hör gärna av er till oss då det är lättare att planera.
HBV 66 mobil. 0705-392595 torgny@varberg.us

HBV 80 mobil. 0706-244931 husbuss@bredband.net

HBV 66 Torgny Juulstrup och HBV 80 Stig Bäckstrand
önskar alla HBV:are välkommna.

mailto:torgny@varberg.us
mailto:husbuss@bredband.net


Treff på Dalslands Camping
11-13 juli i uke 28 2008

Hei alle sammen!
I år har vi planer om å lage et treff sammen med HBV på Dalslands
Camping. Bengtsfors. Da det i fjor ble så mange som 49 enheter så håper
vi det kommer like mange eller flere i år.

Fredag:
Fremmøte, hver buss sjekker inn på campingen for å få en kode til
bommen. Så lager vi til litt grilling og fest etter hvert.

Lørdag:
Det er ikke fastsatt noe program for dagen slik at det er mulig å komme
med forslag til turer i skogen eller en utflukt i kano kan vi få til
(kanoutleie på campingen) Vi lager også til noen leker for barna.
Vi kommer til å satse på langbord og felles bespisning til kvelden,
samtidig vil vi ha fyr på grillen slik at de som vil kan grille.

Søndag:
Fritt for dem som vil reise videre men de fleste blir noen dager til som



vanligt. Det blir da gjerne laget planer om hvor ferden går videre og da er
det bare til henge seg på for dem som føler for det.

Her finner du mer info om treffet som var i fjor Träff 2007

Her finner du mer info om Campingen www.dalslandscamping.se

Vi ønsker alle Velkommen både nye og gamle bussvenner.

Ønsker alle en god Sommer
Hilsen Ole Johnny og Sissel Epost. oj-so@online.no 

Husbilsbuss träff på Myckelby Camping
Den 25-27 juli 2008

Myckelby Camping ligger i det natursköna södra Dalarna.

Vi har under några år försökt att starta upp en egen camping och har nu
kommit så långt att vi vill göra en gemensam träff för MHC & HBV
eftersom vi är medlemmar i båda klubbarna.

http://www.husbussensvanner.net/kartor/bengtfors-07.htm
http://www.dalslandscamping.se/
mailto:oj-so@online.no


Vi tänkte oss en liten träff. Det är inga stora arrangemang utan var och
en får fixa sitt eget käk. Gemenskapen får vi ordna med långbord mellan
fordonen.

En enklare tipspromenad skall vi nog fixa till för dom som är intresserade
av sånt. Tillgång till skyttebana med kolsyrepistol finns så korandet av
träffens bäste pistolskytt skall ske.

Campingen har begränsade resurser men det viktigaste finns.
Tillgång till färskvatten, sophantering, ett trevligt utedass, tvättränna
(endast kallvatten) och tillgång till grillstuga (eget kol medtas).

Elström finns men dock i begränsad omfattning. Tillgång till enklare
servering finns. Nybakade frallor kan beställas för avhämtning.

Vi har plats för ca 40-80 bilar (beroende på kommande fordons storlekar)

Vår plan är att samordna träffen med NordicAudi Swapmeet som
anordnas för 4 året i rad.

Vi brukar annars ha våra egna marknader på campingområdet.
Myckelby Marknad alltid V-29 & V-37.
Gå gärna in på vår hemsida www.myckelbymarknad.se för karta mm.

Kostnaden för helgen hade vi tänkt oss 100:-/fordon.
Om intresse finnes maila info@salls.se

Eller ring 0225-60721 070-2675514.

Vi vill gärna ha er anmälan gällande fordonstyp och hur många personer
ni är senast måndagen den 14/7

Campingen är också tänkt som ställplats för er som vill ha ett säkert
övernattningsställe på er resa. Kostnad 50:-/dygn.

Välkomna till vår Kick-off träff på Campingen.
Hälsar Bernt & Ann-Marie Säll HBV 173 & MHC 1455. 

http://www.myckelbymarknad.se/
mailto:info@salls.se


Classic Car Week i Rättvik
28/7 - 3/8 2008 vecka 31

Tänk att få umgås en hel vecka tillsammans ;-)
Häng med till Rättvik som är tänkt att bli en årlig träffpunkt för HBV:are.

Information om träffen v.31
Har du frågor kontakta Sonja & Mats 

Seljord Telemark Norge
14-17 augusti 2008

http://www.husbussensvanner.net/rattvik08.doc
mailto:uveboet@telia.com


Östlandsbussen och flera norska bussklubbar håller på och ordnar en stor
träff i Seljord Telemark Norge.
Dom har räknat och hoppas att det ska komma cirka 100 till 125 bussar.
HBV är är välkommen till den träffen som är tänkt att bli den 14-17
augusti 2008.
Mer info om träffen hittar du här: www.campingbuss.org

Intreserad av att åka?
Kontakta Träffansvarig för Sverige Göran HBV 3
Tel. 070-360 85 46 el e-post goran_karlsson_hbv3@hotmail.com

så får ni mera information.

Sista anmälningsdag: 31/7.
Betala in summan 750:- norska eller motsvarande summa i Svenska kr på
HBV-s konto 42 30 65-2 och märk inbetalningen med Storträff Norge
samt reg nr på fordonet.

Priset 750 nokr är per fordon och då ingår el, dusch, toalett,
underhållning, musik och dans på lördag. Det kommer även en
filmfotograf till platsen och alla får en film från träffen tillsänd sig senare.

Fegenträffen
Den 29-31 augusti 2008

http://www.campingbuss.org/
mailto:goran_karlsson_hbv3@hotmail.com


Obs! Ny träffplats
Brännö Folkets park, Brännögård, TORUP
ca 1,2 mil från Fegen och 0,8 mil från Torup mot Fegen

Fredag: 
15.00 inkörning
18.00 kaffe och macka
Dans till PHILIPSONS

Lördag:
15.00 tipsrunda. Vi bjuder på varmkorv
18.00 buffe. Egen dricka medtages
Dans till levande musik. Donalds kvintett spelar.

Söndag:
9.00-10.00 kaffe och smörgås
Hemresa

Tillgång till toa, dusch och vatten. Obs ingen ström.

Tillgång till aktiviteter:
Boulebana, minigolf och hyra av kanadensare.
För den som vill shoppa ligger Ullared med Gekås 2 mil ifrån Fegen.

Vi vill ha anmälan och betalning senast 31 juli
Priset är 260:-/person. Postgironr 113 79 18-7
Vi kommer att ta emot ca 40 bilar.

Vi välkomnar alla från MHC, HBV och HBK
Solveig o Christer bil 283 Kjell-Åke o Bianca bil 1821
Tel.0346-61232, 0554-31383 



Spontanträff Myckelby Camping 
Den 13-14/9 2008

I samband med vår Höstmarknad på Myckelby Camping och
marknadsplats den 13-14 september hade vi planer på en enkel
spontanträff för husbilar-bussar.
Om intresse finns Kontakta Bernt Säll Tel.070-2675514

OBS! Med anledning av marknaden finns begränsat med platser,
så hör av er snabbt om ni vill vara med oss.
Priset för träffen fred-sönd är 100,00

Kanske till och med passa på att hyra en ruta på marknaden och sälja
lite grejer? En ruta 6x6 meter kostar 300,00

Med vänliga välkomsthälsningar:
Bernt & Ann-Marie Säll HBV 173 & MHC 1455
Myckelby Camping och Marknad info@salls.se

Gå gärna in på vår hemsida www.myckelbymarknad.se för karta mm.

mailto:info@salls.se
http://www.myckelbymarknad.se/


HBV & MHC HÖSTSISTA

26-28/9-08 

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 26/9:
Kl: 19.00 Hej o kram med kaffe o kaka

Lördag 27/9:
Utbyte av erfarenheter efter sommarens händelser.
Eventuell utflykt till Vännäs Motormuseum.
Kl: 18.00 Älgen-middag: Köttsoppa med macka.
Musik: The Playing CD:s
Nattvickning - Varma körvar

Söndag 28/9:
Kl: 12.00 Efter kaffe o kaka vinkar vi "so long till nästa gång"

Kostnad: 100:- / vuxen. Anmälan ej obligatorisk,



men om du vet att du kommer hör gärna av dig till:
MHC 539 Ulla o Pelle
0935-24121, 070-666 72 96, 070-261 70 25 eller
HBV 18/MHC 987 Eva 0 Peddan
0930-530 25, 070-632 00 40, 073-063 97 29
Frågor? peder.sjostrom@telia.com

Alla hälsas hjärtligt välkomna

Inbjudan till den årliga Hamnfesten i Ö-vik
10-11 oktober 2008

Helgen 10-11/10 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 2007 2009 2010
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