
TRÄFFAR 2010

Välkommen till Årsmöte
i Kungsgårdens sporthall, Sandviken

Den 29/4-2/5 2010

Klicka HÄR så får du en karta.

På plats finns toaletter, duschar, vatten m.m.
Affär och bensinmack finns inom promenad/cykel avstånd.

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?z=2&mp=%3Cpts%3E%3Cpt%20x=%221545706%22%20y=%226721343%22%20i=%22http://www.hitta.se/images/point.png%22%3E%3Ct%3EKungsg%25E5rdens%20IP%3C/t%3E%3C/pt%3E%3C/pts%3E


Leksaker för stora som små att roa sig med i inhägnat område.
Fiske möjligheter finns. Gratis mete i ån, fiskekort i sjön.

Ingen anmälningsavgift/ställkostnad kommer att tas ut i år.
Elström kostar 50:-/dygn, begränsat antal platser med el finns.

Fredagens supé blir:
Fläskfilé, potatisgratäng, sallad, bröd, måltidsdryck(ej alkohol) och kaffe.
Kostar 150:-/pers, barn 50:-. Betalas på plats, men måste föranmälas.

OBS! Sista anmälningsdag är 24/4
Särskilt viktigt om du ska vara med och äta på fredagen.

Vid frågor kontakta:
Tobbe (hbv 110) 070-281 91 91, Sussie (hbv 77) 070-574 66 23 eller
Kalle (hbv 136) 070-550 59 73. Eller maila till Sussie HBV 77 

Tydingeträffen i Skåne
Den 12-16 Maj 2010

Välkomna till årets gemensamma husbilsträff vid Tydingesjöns Nöjesplats

mailto:hbv77-sussie@husbussensvanner.net


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. Nytt för i år är möjlugheten att hyra cykel med
kaffekorg. Tillgång finns också till toalett, dusch, vatten, latrintömning.
Ett fåtal elplatser finnes, till en extra kostnad av 30 kronor per dygn.

Priset för alla 4 dagarna är vuxna 350 kronor och barn under 12 år 150
kronor.
I detta ingår camping, dans med supe, 3 frukostar ,1 nattakorv och 1
sillamacka.

Anmälan är bindande, senast den 25 april 2010.
Senaste inbetalning 3 maj 2010 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 

Midsommar i Orrefors
Den 25-27 juni 2010

hbv61-frank@husbussensvanner.net

Midsommarträff på Myckelby Camping
Den 24-27 juni 2010

mailto:hbv61-frank@husbussensvanner.net


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 24-27 juni 2010.

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 2-4 juli 2010

Helgen efter midsommar Vecka 26 anordnas Wheels picnic och på kvällen
cruising inne i centrala Umeå. Alltså 2-4 Juli I samband med denna
folkfest för motorintresserade tänkte vi bjuda in till träff för bussar och
husbilar. Träffplatsen blir Lundåkerns småbåtshamn ca. 1,5 Km väster om
Umeå centrum vackert beläget vid Umeälvens strand med
strandpromenad utefter älven.



Träffprogram : Om vädret så tillåter

Fredag: Ankomst under kvällen och välkommen till Umeås oas vid älven.
Vi eldar ved brasa och umgås under kvällen
Lördag fm: Med början kl 9,30 Wheels picnic på Nolia området,
en promenad på ca 10 min.
Lördag em: Gemensamt middags knyt 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.

Vägbeskrivning: Följ Storgatan västerut från E4 sväng vä. Kvarnvägen
håll vänster i Y korsningen utför backen mot älven – framme.

Frågor?
Ring Johny 070-3544777 AnnSofie 070-2069689 eller maila

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.

Välkommen / AnnSofie & Johny
HBV 120 - MHC 1200 

Bengtsforsträffen
Den 9-11 juli 2010

mailto:zorro@box070.com




Oj-so@online.no

Classic Car Week 2010 HBV Träff i Rättvik 
30/7-8/8 2010

mailto:Oj-so@online.no


Träffområdet är det samma som tidigare år, alltså paddocken på Rättviks
Naturbruksgymnasium. Vi hoppas kunna erbjuda el till ca: 15 bussar,
i första hand till boende hela träffveckan.
Vi brukar få tillgång till området vid 3-4 tiden på Fredag eftermiddag.

Service
Vi har tillgång till skolans toaletter och duschar med omklädning, samt
möjlighet att tömma avloppstankar. Det finns även tillgång till påfyllning
av färskvatten.

Aktiviteter
CCW veckan brukar innehålla ett digert utbud som på ett eller annat sätt
tilltalar dom flesta besökare. Aktiviteterna på HBV-träffen kommer därför
att bli av det enklare slaget, som bras eldning på kvällarna som skapar
såväl värme som gemenskap, Varmkorv är ju alltid uppskattat på natta
kröken och långbordsknyt ett måste. Vädret får väl i vanlig ordning styra
mera än klockan vad gäller uteaktiviteterna.

Aktiviteter under veckan

Kostnad/Anmälan

http://www.husbussensvanner.net/diverse/programCCW2010.pdf


Hel Vecka inkl. El 700:- Enstaka dygn 120:-/dygn plus el 50:-/dygn
Föranmälan och insättning av anmälningsavgift 50 kr. per person.
Anmälan på plats 75 kr per person.

Anmälan till Pg 423065-2
även IBAN NDEASESS SE 33 9500 0099 6018 0423 0652
Ange HBV nr. och antal pers. på inbetalningen. Hel vecka eller antal dygn
samt el om behov finns Sista anmälningsdag den 4/7 så vi hinner klart
med pappersjobb före semestern.

Anmälan per telefon eller frågor om träffen
Johny 070-3544777
AnnSofie 070-2069689
Hemtelefon 0930-211 13
zorro@box070.com 

Bussträff på Ivö Camping
Den 20-22 augusti 2010

mailto:zorro@box070.com


Fredag: Vi kommer när vi kan.
Lördag: Pratar vi om allt som gör livet värt att leva.
Tar dagen som den kommer. ”Slappehelg” i trevligt sällskap.
Medtag gärna cykel, Ivö har många trevliga utflyktsmål.
Söndag: Hemfärd när vi känner för det.

På campingen finns det gatukök (fullständiga rättigheter) och minilivs.
Nybakat bröd finns varje dag.
Det går även att hyra båtar och kanoter.

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

Anmälan via mail eller telefon till:
Lars o Monika HBV205 Tel.0703-261838 eller nilsson@vianet.se 

Tydinge Country & Western weekend

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


Den 8-9 oktober 2010

Det är HBV 57 och HBV 58 som håller i denna träff. Träff å träff, det är inget ordnat från
HBVs sida utan det bara det att vi ska träffas och umgås.

Helgens program är det som Tydingesjöns festplats erbjuder, se program:



Vi får parkera som vanligt utanför och de som vill ha ström kostar det 50:-/dygn.
Inträdeskostnad ser ni i programmet.

Intresseanmälan gör ni till Magnus HBV 57 tel. 070-209 04 51

Välkomna till en Trevlig Countryhelg

Hjulbordsträff
Den 26-28 november 2010



High Chaparral anordnar Hjulbordsträff i samarbete med Husbilsklubben.se
Samtliga husbilsklubbar i Norden är inbjudna till träffen.

En fullspäckad helg för husbilsfantaster och julbordsälskare. Vi träffas och umgås och
firar tillsammans in julen med god mat, underhållning och härligt sällskap.

Program:

Fredag 26 november
08.00 - 22.00 Inkörning Incheckning sker i restaurang Vildhästen. Under fredagen
serveras kaffe med pepparkaka 10.00 - 16.00 inne i restaurang Vildhästen.

19.00 Adventsmässa i kyrkan, första sittningen

20.00 Adventsmässa i kyrkan, andra sittningen

Om vädret medger kommer färden till kyrkan att ske med häst och släde.
Ni som inte har sett kyrkan bör verkligen besöka den. Kyrkan är byggd på 1600-talet i
Karelen, har nedmonterats och därefter byggts upp på High Chaparral.

Lördag 27 november
08.00 - 16.00 Inkörning Incheckning sker i restaurang Vildhästen. Under lördagen



serveras kaffe med pepparkaka 10.00 - 14.00 inne i restaurang Vildhästen.
I övrigt fria aktiviteter under dagen.

15.00 Vi träffas i restaurang Vildhästen för lite glögg och mingel. Big Bengt berättar
historien om High Chaparral förutsatt att hälsan tillåter.

18.30 Julbord i restaurang Diligensen
Vuxen 400:-/person inklusive ett glas öl eller vin
Barn 15:-/år upp till 15 år inklusive ett glas läsk

Efter julbordet dans till DJ (om någon orkar)
Saloon Cheyenne är öppen under kvällen

Söndag 28 november
15.00 Hemkörning

Campingavgift
200:- per husbil fredag - söndag inklusive el max 10 A / 2 kW
För er som inte vill eller kan utnyttja husbilen finns möjlighet att hyra vinterbonad stuga
500:- per dygn för stuga med plats för fyra till fem personer.

Sista datum för anmälan är den 14 november 2010. Därefter stängs möjligheten att ny-
eller avanmäla sig.
OBS, anmälan till julbordet är bindande!
Alla avgifter betalas på plats.

Om ni uteblir utan att senast den 14 november avbokat ert deltagande kommer High
Chaparral att fakturera avgiften för beställt julbord.

Anläggningen är stängd övrig tid så det går inte att komma tidigare än klockan 08.00 den
26 november 2010.
OBS: High Chaparral tar emot maximalt 500 personer på denna träff.

Välkomna!

Anmälan

Anmälan görs via e-post till leif.nivebro@bredband2.com

eller via brev till:

mailto:leif.nivebro@bredband2.com


Husbilsklubben.se
c/o Leif Nivebro
Gamla Norrvägen 11 B
SE-352 43 VÄXJÖ

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:
- Namn
- Fullständig postadress
- Klubb och medlemsnummer
- E-postadress
- Antal vuxna
- Antal barn och barnens ålder

Frågor

Eventuella frågor angående Hjulbord och träff besvaras av:
Leif Nivebro
Sekreterare i Husbilsklubben.se
Telefon: +46 (0)470 122 73
Mobil: +46 (0)73 437 21 83
E-post: leif.nivebro@bredband2.com

För mer information och vägbeskrivning se här: High Chaparral Hjulbordsträff 2010

GPS-koordinater: N 57 15 47.70 E 13 49 37.7

Träffar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011
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