
TRÄFFAR 2009

Välkomna till Träff i Rättvik med Årsmöte 
30 april – 3 maj 2009

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

Begränsat antal el platser finns för de som har behov : 50:- / dygn
Tag med 3 fas kabel och el central om ni har.

Torsdag
16.00 INSLÄPP till ställplanen.
Helgens PROGRAM och INFORMATION delas ut vid ankomsten.
Rättvik bjuder troligtvis inte på allmän brasa så vi eldar i vår plåttunna.

Fredag
9.00 börjar RÄTTVIKS MARKNAD som pågår till söndag 16,00 för de som
är intresserade. Marknaden är en upplevelse – så pass på.
Vi har en gemensam dag för att umgås och att snacka ALLT om BUSSAR.
På sena eftermiddagen samlas vi till FEST och äter gemensam middag

mailto:uveboet@telia.com


med allt som där tillhör minus dryck vilket presenteras senare med
innehåll och pris per kuvert + alternativ. ( tag gärna med musik )
Vi går även en TIPSPROMENAD med senare prisutdelning.

Lördag
9.00 börjar RÄTTVIKS MARKNAD som pågår till söndag 16.00 för de som
är intresserade.
ÅRSMÖTET börjar kl. 13,00 och är i aulan där middagen begav sig.
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: BARA Årsmötet på e-post: uveboet@telia.com

HBV 133 Mats & Sonja

Anmälningsavgift till träffen: 70kr/person. Barn under 13 år gratis.
Insättes på konto Handelsbanken 6469-770590152
OBS! Glöm inte att 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!

mailto:uveboet@telia.com


Det finns ingen ursäkt för att man inte ska va med.
Säger en riktig HBV:are

Träff i Sundsvall
Den 8-10 Maj 2009

Nu är det dags för en MHC & HBV träff i Sundsvall 8/5 - 10/5

Bergafjärdens camping ca 1 mil söder om Sundsvall.
Vägbeskrivning finns på hemsidan: www.bergafjarden.nu

För er som inte har tillgång till Internet så får ni vägbeskrivning vid

http://www.bergafjarden.nu/


anmälan.

Fredag:
Ankomst från kl 12.00
Middag kl 19.30
För er som är intresserade av en gemensam middag endast för oss på
träffen. Så är menyn följande.
Meny:
Fläskfilé Provencale
Renskavsgryta med hemlagad mos alt. friterad klyftpotatis
Baconlindad kyckling med rosépepparsås och ris
Ugnsbakad lax med gräddkokt purjolök
Barnmeny bestående av hamburgertallrik & dricka
Priset är 145:- per person och 70:- för barn under 12 år
Dryck tillkommer, betalas på plats. Stor stark 45:- ett glas vin 45:- alt.
alkoholfritt.
Dans på kvällen i restaurangen till CD.

Lördag:
Egna aktiviteter under dagen
Restaurangen är öppen med fullständiga rättigheter

Söndag:
Avresa

Anmälan, senast 20 april till:
Arne Tel.060-126 496 mobil. 070-348 37 45
Betala maten till bankgiro: 140247 53304
OBS! Ange medl.nr och namn samt vilken maträtt som önskas.

Campingavgift med El-uttag 10A 180:-/dygn. Utan el 140:-/dygn.
Betalas vid utcheckningen
Dusch, toaletter, latrintömning, samt färskvattenfyllning ingår.

Plats för ca 80 bilar.

Mycket välkommen till Bergafjärden!
Önskar Inga & Arne Öjerhag MHC 1580 



Tydingeträffen i Skåne
Den 20-24 Maj 2009

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

Onsdag/Torsdag:
Ni kommer när ni har möjlighet, Vi tar emot er När ni än kommer
Kl 19.00 samlas vi vid grillen, medtag själva vad ni vill äta och dricka.

Fredag:
Kl 9.00-10.00 Kaffe och fralla kafeterian.
Kl 17.30 Middag i danslokalen. Medtag egen dricka.
Kl 20.00 Dans till dansvänlig orkester tillsammans med Nöjesplatsens
övriga gäster.

Lördag:
Kl 9.00-10-00 Kaffe och fralla i kafeterian.
Fria aktiviteter under dagen
Kl 19.00 Samlas vi för gemensam måltid då är även grillen tänd.

Söndag:



Kl 9.00-10-00 Kaffe och fralla i kafeterian.
Träffen avslutas

På platsen finns kiosk, fiske, minigolf, gasol, 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 350 kronor och barn under 12 år 150 kronor.

Anmälan, som är bindande, senast den 24 april 2009.
Senaste inbetalning 9 maj 2009 till bankgiro: 5464-9017
OBS! Glöm ej att skriva Ert medlemsnr på inbetalningsavin.

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

VÄLKOMNA ATT ANMÄLA ER TILL:
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 Irene Hoffman DACF 1978
Dansk telefon 48360103, Mobil 20709903

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





Midsommarträff på Myckelby Camping
Den 18 – 21 juni 2009



Enligt önskemål vid tidigare träffar från medlemmar i HBV och MHC har vi
för avsikt att anordna en träff på Myckelby Camping i natursköna södra
Dalarna midsommarhelgen den 18 – 21 juni 2009.

Tanken är att vi tillsammans dukar långbord och äter gemensamt.
Var och en sin egen medhavda mat.

Avgift för hela helgen: 200:- ( El tillkommer. )

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 frukostbröd kan beställas.Förbokas vid anmälan.

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

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

Tycker ni att detta verkar trevligt? Anmäl er snarast på:
info@salls.se
Eller ring 0225-60721 070-2675514.

Campingen är också tänkt som ställplats för er som vill ha ett säkert

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


övernattningsställe på er resa. Kostnad 50:-/dygn.

Välkomna!
Hälsar Bernt & Ann-Marie Säll HBV 173 & MHC 1455. 



Wheels träffen i Umeå
Den 26-29 juni 2009

Helgen efter midsommar Vecka 26 anordnas Wheels picnic och på kvällen



cruising inne i centrala Umeå. Alltså 26 – 28 Juni. I samband med denna
folkfest för motorintresserade tänkte vi bjuda in till träff för bussar och
husbilar. HBV medlemmar får räkna träffen som HBV träff.
Träffplatsen blir Lundåkerns småbåthamn ca. 1,5 Km väster om Umeå
centrum vackert beläget vid Umeälvens strand med strandpromenad
utefter älven.

Träffprogram: Om vädret så tillåter

Fredag: ankomst och samling under eftermiddag och afton vi eldar ved
brasa och umgås under kvällen

Lördag fm: Wheels picnic på Nolia området en promenad på ca. 10 min.
Läs mer här för detaljerad information
Lördag em: Gemensamt middagsknyt och sedan en 20 minuters
promenad in till centrum för att titta på cruisingen för den som vill

Söndag: Vi har hela dagen på oss att ta avsked för denna gången

OBS! Det finns inte tillgång till el, vatten, eller toalett och dusch.
Vi välkomnar alla typer av husbussar och husbilar
Var och en tar givetvis hand om sitt skräp själva
Träffen är avgiftsfri

Vägbeskrivning: Följ Storgatan västerut från E 4 sväng vä. Kvarnvägen
håll vänster i Y korsningen utför backen mot älven – framme
Kartbild Umeå

Frågor?
Ring Johny 070-3544777 AnnSofie 070-2069689 el maila
zorro@box070.com

Välkomna! Önskar Johny & AnnSofie HBV 120 

http://www.wheelsmagazine.se/nyhetsarkiv/article208533.ece
http://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=ume%C3%A5&sll=61.606396,21.225586&sspn=17.888051,56.25&ie=UTF8&ll=63.827611,20.24231&spn=0.016052,0.054932&z=14
mailto:zorro@box070.com


HBV Kräftträff på Ivö Camping
Den 7-9 augusti 2009



Fredag: Vi kommer när vi kan.
Lördag: Äter vi tillsammans.
Dans på kvällen vid serveringen för den som vill ta sig en svängom.
Söndag: Hemfärd.
I övrigt tar vi helgen som den kommer.

Medtag mat för hela helgen, finns kiosk på campingen, men med
begränsat sortiment.

Pris: 230:- /dygn och buss inkl el.
Campingens hemsida www.ivo-camping.nu

Anmälan via mail eller tel före 2 aug
Lars o Monika HBV205 Tel.0703-261838 eller nilsson@vianet.se 

http://www.ivo-camping.nu/
mailto:nilsson@vianet.se


 
Hej alla glada Hbv,are

 
Vi är några HBVare som har tänkt att åka till Killhults Countryfestival

7-8 AUGUSTI

bland annat HBV 66, HBV 80 samt HBV 91 och några till.
Så är det fler som är intresserade så häng på så gör vi en spontanträff där.

Klicka på bilden så finns det lite bilder att titta på  från HBV 80 besök där 2007
samt en länk till  Killhults Countryfestival så gå in där så får ni lite priser.

Är ni intresserade att åka dit så var ute i god tid på fredag förmiddag så går
det att få en bra plats att stå på. Hör gärna av er till någon av oss senast dagen

innan.
 Vi kommer att  vara där på förmiddagen och ta imot er så vet vi ungefär hur många

som kommer.
 
 

HBV 66 Torgny  torgny@varberg.us  mobil 070-5392595
HBV 80 Stig  husbuss@bredband.net  mobil 070-6244931 
HBV 91 Kent  Kent_b-61@hotmail.com  mobil 070-2239160

 
Karta

 
Mvh Stig Hbv 80

http://www.husbussensvanner.net/kartor/killhult%202007.htm
http://www.killhultscountryfestival.com/
mailto:torgny@varberg.us
mailto:husbuss@bredband.net
mailto:Kent_b-61@hotmail.com
http://kartor.eniro.se/query?what=route&mapstate=6%3B13.24248%3B56.37713%3Bs%3B13.21881%3B56.38823%3B13.26604%3B56.36603%3B876%3B777%3B0&mapcomp=%3B%3B%3BKillhult%3B%3B%3B31298%3BV%C5XTORP%3B%3B%3B%3B%3B13.237785219983541%3B56.376165683108646%3B0%3B0%3B%3BLAHOLM%3Bmaps_place.160805.21%3B0&stq=0&m_width=876&m_height=777&toSearch=Killhult%2C%20V%C5XTORP&calculationMode=fastest


Kräftskiva på Myckelby Camping
Den 14-16 augusti 2009

Den 14-16 augusti planerar vi tillsammans med MHC en Kräftskiva på
Myckelby Camping/Marknadsplats.
Det blir en enkel träff utan krav och konstigheter.
Liten tipspromenad lite lotteri och fika...
Kräftorna med div tillhörigheter tar var och en med sig själv.

Nybakade frukostbröd finns att beställa vid bokning 5:-/st
Vi tar in max 30 bilar så "Först till kvarn".

Priset är 200:- ( + 50:- för el till den som önskar) för hela helgen Fr-Sö.

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

För inforamation och anmälan:
info@salls.se
Eller ring 0225-60721 070-2675514.

Välkomna!
Hälsar Bernt & Ann-Marie Säll HBV 173 & MHC 1455. 

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


HUSBILSTRÄFFEN inbjuder till - Träff i Säter
Den 4-6 september 2009

Första helgen i september besöker vi Säter i Dalarna och ska få en
guidad rundvandring i den gamla fina trästaden. Det blir på lördag
förmiddag och därefter blir det lite fri tid fram till skälet att vi åker just
hit. På eftermiddagen ska vi besöka Biografmuseet.
Priset för helgen är 200 kr/fordon som betalas vid ankomst.

Meddela i er bokning hur många ni är som vill delta på biografmuseet
samt storlek på ert fordon.
Bokning görs via sater@husbilstraffen.se

Mer information kommer per e-brev till de som har bokat sig.
Välkomna önskar Husbilsträffen

Träffar 2004 2005 2006 2007 2008 2010

http://www.biografmuseet.se/
mailto:sater@husbilstraffen.se?subject=Husbilstr%C3%A4ffen%C2%A0i%C2%A0S%C3%A4ter
http://www.husbilstraffen.se/
http://www.husbussensvanner.net/traffar04.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar05.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar06.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar07.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar08.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar2010.html

