
TRÄFFAR 2011

Tydinge Country & Western weekend
Den 7-8 oktober 2011

Det är HBV 57 och HBV 58 som håller i denna träff. Träff å träff, det är inget ordnat från

HBVs sida utan det är 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

HØSTTREFF
 

Fredag 2. til søndag 4. September 2011

 
KYNNA

 



 
Østlandsbussen`s styrer ønsker alle velkommen til årets høsttreff på Kynna.
Det blir flotte høstfarger hyggelig miljø og god stemning.
 

Kr. 200,- for hele helgen.
 
Vei beskrivelse:
Fra Elverum---rv.20 til Braskereidfoss (ca 3mil)
Fra Kongsvinger-------rv.20 til Braskeridsfoss (ca 7mil)
Ta av fra rv.20 og følg skilting mot Gravberget.
Stopp ved danseplatting ved bru. Her vil du se oss.
 
Program for helgen.
 
Fredag:
Innsjekking i lobby. Velkomst kaffe og sosialt samvær. Tilkobling
 
Lørdag:
Formiddag: Bussvandring, finn fem feil.
Tidlig ettermiddag: Leker og aktiviteter for små og store.
Kvelden: Samling rundt båler og griller. Natteravnene skal patruljere.
 
Søndag:
Solbading før pakking og avreise.
 
Kynna er utenfor allfarvei. Det er langt til sivilisasjonen så ta med alt det du trenger for
helgen pluss litt til. Det er greit å ha litt ekstra tifelle vi snør inne.
Det blir muligheter for begrenset mengde med strøm sent på ettermiddagen på fredag for
de som trenger det.
 

 
Med hilsen oss i styret

 
Tant Antabuss – Alma – Norwegian Fjordline

 

ÅRSMÖTE I SUNNE i VÄRMLAND den 28/4-1/5
2011

PLANERA IN REDAN NU KOMMANDE ÅRSMÖTE



VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE I SUNNE

Den 28/4-1/5 2011

Program inför helgen

Torsdag: Välkomna när ni vill. Vi har tillträde till lokalen efter kl 15.00.
Vi har inga aktiviteter utan umgås, installerar oss och tar emot
ankommande vänner. Vi tänder brasan där ute för dom som vill
sitta där och för dom som vill vara inomhus så är lokalen öppen.
Korvburken kommer fram på kvällskvisten men serveras bara
utomhus. (Vid svår väderlek kan vissa förändringar ske).
 

Fredag:  Sunne City med shopping ligger på promenadavstånd, det finns
även möjlighet till biltransport. Om intresse finns så ordnas det en
resa vid 14.00 till Selma Lagerlöfs Mårbacka som ligger ca 15 min
resväg från platsen.
 En ridutflykt för vana ryttare kan ordnas på förmiddagen.   
 Mot kvällen så är det planerat att Sunne Yankee Wings kommer
och kör en Crousing för oss med sina USA bilar.



 Dom stannar på en korv, en kopp kaffe eller en öl och vi får tillfälle
att titta närmare på deras fordon samt att dom kanske vill se våra
gamla bussar. Intresset är ju åt samma håll. Vi tänder brasan där
ute för dom som vill sitta där och för dom som vill vara inomhus så
är lokalen öppen. Korvburken kommer fram på kvällskvisten men
serveras bara utomhus. (Vid svår väderlek kan vissa förändringar
ske).
 

Lördag:Lörda       So Sovmorgon för dom som vill men för dom som vill vara med på en
liten Fryksdalsrunda så börjar resan kl 10.30. Vi inkvarterar oss i
bussen för vidare färd till Östmark, närmare bestämt till Memphis
café. Det är ett nyöppnat café helt Elvisinspirerat.
Vi kommer att ta en lunchmacka och en öl där. Vi fortsätter sedan
färden vidare till Torsby veteranbilmuseum. Där finns ett 20 tal
bilar, några lastbilar samt ett antal motorcyklar. Vi beräknar att
vara tillbaka i Sunne ca kl 15.30.

                  Kl 17.00 så är det årsmöte, vi får hoppas på att det går lika
snabbt som föregående årsmöten för kl 18.00 så är middagen
serverad.

                  Efter middagen så finns det möjlighet till dans till den välkända CD
´n för den som vill, de andra sitter och myser ute eller inne. Det är
ju styrdag kommande dag för dom flesta men vi håller på tills den
siste går.

 
Söndag:Avfärd och Av Avfärd och avslutning på detta årsmöte. Vi tar farväl av varandra  

och  lägger oss i startgroparn in förkommande säsong.
 

Lite övrig information.
 

                 Träffkostnaden är 150:- / person 18 år fyllda
 

                 Då ingår det.
                 Middag på lördag kväll. Fläskfilé, potatisgratäng, sallad, smör & bröd,

(vegetariskt alternativ finns).
                 Busstur till Östmark och besök på Memphis café med räksmörgås (alternativ

finns).
                 Inträde till Veteranmuseet i Torsby.

                 Korv och kaffe på kvällarna.
Ström till dom som behöver det (240 volt 10 amp).

(tillgång till bil finns under träffen)
 

OBS.



Inga drycker ingår, var och en får ombesörja det själva.
(Det finns tillgång till öl och läsk på platsen).

 
Det vi vill veta är:

Namn & medlemsnummer:
Antal personer 18 år fyllda:

Antal personer ej 18 år fyllda:
Önskan om antal vegetarisk kost:
Antal som vill med på bussturen:

Antal som vill rida:
 

Anmälan till
Jocke, Laila & Ida Svensson HBV 119

     Svineberg 83   686 92 SUNNE
              

Tel. 0565-27300    Jocke. 070-3004695     Laila. 070-2415141
 

E-post jocke-1969@hotmail.com

 
Anmälan till ridutflykt görs till Maggan HBV1 070-5947653 eller

hbv1-tommy@husbussensvanner.net
 

SISTA ANMÄLNINGSDAG Söndagen den 17/4 2011
 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE. BETALNING KAN ÄVEN SKE PÅ PLATSEN.
 

VÄLKOMNA TILL SUNNE HÄLSAR FAMILJEN JOCKE, LAILA, IDA, KRISTIN OCH
ANDRÉ HBV 119

Samt styrelsen på ett litet hörn
 

OBS!

Det är en korthelg så häng på låset och begär redan nu lite extra
ledighet hos den som bestämmer.

 

 

Husbilsdagarna 2011 på High Chaparral

mailto:jocke-1969@hotmail.com
mailto:hbv1-tommy@husbussensvanner.net%20


High Chaparral
anordnar

Husbilsdagarna 2011
tillsammans med Husbilsklubben.se

27 - 29 maj 2011

Om ni vill ha mer information om High Chaparral gå in på www.highchaparral.se

High Chaparral ligger i Småland, GPS: N 57 15 47.70 E 13 49 37.7

Om du inte har navigator kör du så här:

Göteborg
Rv 40 till Borås. I Borås, Rv 27 mot Växjö. Sväng av vid Bredaryd mot Hillerstorp.

http://www.highchaparral.se/
http://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=N+57+15+47.70+E+13+49+37.7&aq=&sll=61.606396,21.225586&sspn=25.275549,76.904297&ie=UTF8&ll=57.267164,13.842773&spn=1.764444,4.806519&z=8


Stockholm
E4:an till Skillingaryd. Sväng av vid Statoil mot Hillerstorp och Bredaryd. Vid rondellen
vid Hillerstorp, kör mot Bredaryd ca: 7-8 km. Skyltat "High Chaparral".

Malmö
E4:an till Värnamo. Sväng av vid McDonald's. Kör Rv 27 till Bredaryd. Vid rondellen, kör
mot Hillerstorp och Skillingaryd (mot Borås)

Varberg
Lv 153 till Bredaryd. Sväng mot Hillerstorp och Skillingaryd

Halmstad
Rv 26 till Smålandsstenar. Ta väg Lv 153 mot Värnamo. I Bredaryd, sväng mot
Hillerstorp och Skillingaryd.

Program:

Fredag 2011-05-27

09.00 Inkörning börjar
Minimässa under dagen med husbilar och tillbehör.

Träffavgift
200:- fredag – söndag inklusive el max 6A/1kW

Inträde till området hela helgen
160:-/person

18.30 Mexikoafton
Vuxen 150:-/person inklusive ett glas öl eller vin
Barn 10:-/år upp till 15 år inklusive ett glas läsk

Lördag 2011-05-28

Minimässa under dagen med husbilar och tillbehör.
Fria aktiviteter under dagen, det händer jättemycket inne på området.

18.30 Middag i stora restaurangen
150:-/person inklusive ett glas öl eller vin

Barn 10:-/år upp till 15 år inklusive ett glas läsk

Dans till orkester på kvällen, STOLLARNA spelar



se även www.stollarna.se för mer information om orkestern och ljudklipp. Magnus är
medlem i HBK med username Stollen.

Söndag 2011-05-29

15.00 Senaste tid för hemkörning

Sista datum för anmälan samt betalning av träffavgift och beställd mat är
15 maj 2011

därefter stängs möjligheten att anmäla eller avanmäla sig.
(Betalning av träffavgift och beställd mat skall finnas på konto enligt nedan senast

den 15 maj 2011)

Alla avgifter betalas direkt till: Bankgiro 706-2375

Vid utlandsbetalning:
IBAN SE8150000000051911009338
BIC ESSESESS

Detta konto används endast för Husbilsdagarna och Hjulbordsträffen

På området finns ett stort antal shower, aktiviteter, affärer, barer och restauranger.
Det står var och en fritt att anmäla sig till de olika aktiviteterna.

Om någon vill komma tidigare än fredag eller stanna längre än söndag går det bra
Kostnad 180:-/dygn.

Anläggningen öppnar för säsongen 2011-05-21.

Det finns plats för 1 260 fordon, varav cirka 800 har tillgång till el,
så det finns plats för alla som är intresserade.

Samtliga husbilsklubbar i Norden är inbjudna till träffen.

Välkomna

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

eller via brev till

Husbilsklubben.se

http://www.stollarna.se/
mailto:leif.nivebro@bredband2.com


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
• Inträde antal personer
• Middag fredag:
o Antal vuxna
o Antal barn och barnens ålder
• Middag lördag:
o Antal vuxna
o Antal barn och barnens ålder

Frågor

Eventuella frågor angående Husbilsdagarna 2011 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

Tydingeträffen i Skåne
Den 2-6 juni 2011

mailto:leif.nivebro@bredband2.com


Välkomna till årets gemensamma husbilsträff vid Tydingesjöns Nöjesplats

Onsdag/Torsdag:
Ni kommer när ni har möjlighet, Vi tar emot er När ni än kommer
På torsdagen från kl 15.00 går vi en tipspromenad.
Kl ca 18 Samlas vi för gemensam måltid , då är även grillen tänd

Fredag:
Kl 9.00-10.00 Kaffe och fralla i kafeterian.
Kl 17.00 Middag i danslokalen.( Medtag egen dricka )
Dragning av lotteri & tipsrunda.
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.
Broby marknad pågår under dagen, kl 10 avgår buss från campingen.
Kl 18 Samlas vi för gemensam måltid, då är även grillen tänd

Söndag:
Kl 9.00-10-00 Kaffe och fralla i kafeterian.
Fria aktiviteter.
Resa i bygden till diverse sevärdheter Buss avgår kl 13.00 från
campingen.



Kl 19 Samlas vi för gemensam måltid, då är även grillen tänd..

Måndag:
Kl 9.00-10.00 kaffe och fralla i kaffeterian.
Vi tar adjö av varandra och avslutar för denna gången..

På platsen finns kiosk, fiske, minigolf ,gasol, båtar till uthyrning samt en
vacker badplats. Möjligheten finns att hyra cykel med kaffekorg.

Tillgång finns också till toalett, dusch, vatten, latrintömning.
Ett fåtal elplatser finnes, till en extra kostnad av 50 kronor per dygn.

Priset för alla 5 dagarna är vuxna 380 kr och barn under 12 år 150 kr.
I detta ingår camping, dans med supe, 4 frukostar, 1 nattakorv och
1 sillamacka.

Anmälan är bindande senast den 1 maj 2011.
Senaste inbetalning 16 maj 2011 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:
Ango Pedersen MHC 2625
Tel 044-41443 Mobil 070-2145707
Margot och Poul Arrild HBV 58
Mobil 070-5365436 Tele 0451-15436

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 



NOSTALGITRÄFFEN I HÖLJES MIDSOMMAR 2011
Välkomna till Höljes när ni vill.
Platsen finns alltid tillgänglig!

OBS! Detta är i vildmarken! Inga bekvämligheter som el, toa, dusch eller
vattenpåfyllning.

 
Preliminärt program

 
Torsdag: 
Börjar träffen. På kvällen fixar vi kolbullar.
Vi tänder brasan, kokar kaffe och umgås.
Gril lar en korv framåt natten.



Fredag:
11.00  Välkomstkaffe med information.
Til lverkning och resning av midsommarstången.
Dans kring stången och skattjakt för de mindre barnen..
15.00  Knytis i  tältet med sil l  och potatis eller vad man själv vil l  ha.
19.00  Det gröna serveras ur den runda tunnan därefter blir det
midsommarsupé.
Crabfishsmörgås.
Vildmarksbiff med potatis, sås och grönsaker.
Chokladpudding och grädde.
Vi fortsätter sedan midsommarfirandet runt brasan, kokar l ite kaffe
umgås med nya och gamla vänner och på småtimmarna så gril lar vi
l ite korv och inväntar de första solstrålarna som alltid döljer sig
bakom berget.
Lördag:              
12.00-14.00   Serveras det Nävgröt och fläsk och dricka för
dom som är intresserade. Betalas på platsen 35:-
15.00   Aktiviteter för alla.
18.00   Samlas vi i  tältet för dagens middag. 
 Champinjonsoppa. 
 Grillad fisk med potatis, sås och grönsaker.          
 Persika och glass.                                                                                   
 Alternativt korv och mos/potatis till barnen och dom
 som inte gillar fisk.
 Meddela detta vid anmälan och vid ankomsten.
Vi fortsätter vid brasan som föregående kväll. Kaffet och korven
kommer fram och vi håller ut så länge vi vil l . Det är ju kördag för
många nästa dag.
Söndag:
10.00 –13.00  Avslutning på helgen, det finns kaffe och kaka i  tältet.
Vi säger hej och adjö ti l l/från Höljes.
Kostnaden för helgen: 350:- för vuxen 175:- för ungdomar.
Barn ej 13 år fyllda gratis. 
                                                 
                                  OBS! Inga drycker ingår.                        
                                   Se även tidigare annons.
                            

 
Länk till bilder från midsommarträffen 2005 då var det över 80 fordon
på träffen.
 
Vi skulle gärna vilja veta vilket intresse det finns för detta, allt för vår planering. 
Skicka ett vykort eller ett e-mail  så hjälper det oss mycket för vår planering.
Tommy/Margareta Karlsson Orkangatan 4 652 21 Karlstad

http://www.stickan42.se/HBV-2005


hbv1-tommy@husbussensvanner.net  070-3991828  margareta@bilokyltjanst.se   070-
5947653
eller till traffservice@mhcs.nu

 
 

ANMÄLNINGSFORMULÄR NOSTALGITRÄFFEN
 I HÖLJES MIDSOMMAR 2011.
Anmälan helst snarast mjöligt. Senast 2011-05-31
 
NAMN__________________________________________________
Adress_________________________________________________
Postnr._____________________Ort__________________________
Tel_____________________________Mobilnr__________________
E-post_________________________________Medl nr___________
Vuxna över 18 år fyllda antal_______Barn antal___ och ålder_____________________
Kan hjälpa till under träffen_________Vill stå på hundfritt område_____________
Andra önskemål eller frågor___________________________________________
_______________________________________________________ 
Kostnad/ vuxen över 18 år fyllda. 350:- Under 18 år 175:-. Barn ej 13 år fyllda gratis.
Summa totalt_____________________
Insätter på Pg 4799336-5 Margareta Karlsson  Senast 2011-05-31
Det går även att anmäla sig på följande länk.
http://www.husbussensvanner.net/holjes_anmalan.html
Deltagare från andra länder kan betala till IBAN SE60 9500 0099 6018 4799 3365,
BIC NDEASESS  eller på plats, men då måste vi ha fått in er anmälan i förväg!!

Midsommarträff på Myckelby Camping
Den 23-26 juni 2011

Är inställd

mailto:hbv1-tommy@husbussensvanner.net
mailto:margareta@bilokyltjanst.se
mailto:traffservice@mhcs.nu
http://www.husbussensvanner.net/holjes_anmalan.html


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

 

Helgen efter midsommar Lördag Vecka 26 anordnas Wheels nats norr och på
kvällen cruising inne i centrala Umeå. Alltså 2 Juli
I samband med denna folkfest för motorintresserade tänkte vi bjuda in till
träff för husbussar och husbilar.
Träffplatsen blir Lundåkerns småbåtshamn ca. 1,5 Km väster om Umeå centrum
vackert beläget vid Umeälvens strand med strandpromenad utefter älven .
Räknas som godkänd besökt träff för HBV medlemmar
 
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 : förmiddag : Med början kl 9,30 Wheels picnic på nolia området
-          en promenad på ca. 10 min.
-         Lördag eftermiddag 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 E 4 sväng vä. Kvarnvägen håll

vänster i Y korsningen utför backen mot älven – framme
-         Frågor ? ring Johny 070-3544777 AnnSofie 070-2069689
-         eller maila [zorro@box070.com]

 
OBS !        Det finns inte tillgång till el, vatten, eller toalett och dusch      OBS !

Vi välkomnar alla typer av hus bussar och hus bilar
Var och en tar givetvis hand om sitt skräp själva
Träffen är avgiftsfri
 
 
 
Välkommen / AnnSofie & Johny
HBV 120 - MHC 1200

 

Tbonecruisers och RastPunkt Laxå inbjuder alla

HBV medlemmar till RastPunktskalaset den 2 Juli 2011.



I sommar blir det återigen en sprängfylld eftermiddag och kväll med motorer,
gummirök, underhållning och massor av aktiviteter!

VAR MED NÄR LAXÅ RIVER LOSS - FOLKFESTEN STARTAR 14:00!

* Veteranbils (-75) / Moped / MC -utställning
...* Swapmeet

* Motorsprängning
* Öltält & god mat

* Tatuering
* Bad och godisregn

* Gratis glass till alla barn
* Hoppborg

* Ponnyridning

(Utställning & Aktiviteter har öppet 14:00 - 18:00 - FRI ENTRE)

På kvällen gästas vi utav:
Info kommer fortlöpande under våren.

BE THERE!

Öltältsområdet där musikunderhållningen kommer vara under dagen & kvällen öppnar
14:00 och har öppet till 01:00. Entré 100 kr från kl 19:00 Leg 18 år.



Hungrig efter en hård kväll? BURGER KING har öppet till 02:00.

Mer info kommer fortlöpande på hemsidorna!
tbonecruisers.se & rast.laxa.se

Här finns en inhängnad quickstop camping med elplatser där vi kan få plats med ca
15 ekipage, kommer det fler så löser vi fler platser, inte svårare än så.

Jag fixar fri entré till alla HBV medlemmar samt en bra deal på elplatserna, 100 kr per
natt och plats. Dusch och tvättmöjligheter finns även.

LÅNGT ATT ÅKA? TA IN PÅ MOTELL/HOTELL RASTPUNKT LAXÅ!
Rum från 435 kr... Mer info hittar du på http://www.rast.se/

Anmälan om deltagande sker direkt till mig
Mvh Andreas HBV 233  Mobil 070-6621855

nojeskonsulten@hotmail.com

Ta med alla du känner - både släkt & vänner!
VÄLKOMNA!

 

Bengtsforsträffen
Den 15-17 juli 2011

http://www.rast.se/
mailto:nojeskonsulten@hotmail.com


Hei alle sammen! Sommeren 2011

Så var det dax för 15 träffen i Bengtsfors.

I år planerar vi att göra en hit med HBV  på Dalsland Camping. Bengtsfors.
vecka 28 15-17 juli 2011

Mötesplats, varje buss checkar in campingen . 
Det är inte angett några ansökningsdatum, så kom när ni kan.

Vi kommer att satsa på långbord och gemensama middagar för kvällen,
När vi kommer att få eld på grillen så blir der grillning.

Vi vill att alla är välkomna både nya och gamla bussvänner.
 

Ole Johnny HBV 109  oj-so@online.no

 

Classic Car Week 2011 HBV Träff i Rättvik 
29/7-7/8 2011

mailto:Oj-so@online.no
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 Klicka

 
 

                                      Kostnad/Anmälan
Hel Vecka inkl. El 800:- Enstaka
dygn 150:-/dygn plus el 50:-
/dygn
Föranmälan och insättning av
anmälningsavgift 50 kr. per person.
Anmälan på plats 75 kr per person.
 
Anmälan  Betala till Swedbank 
84202  843 955 5502 Johny
Svensson
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 
 
 

 

http://www.classiccarweek.com/veckansprogr/Broschyr2011.pdf
mailto:zorro@box070.com


Länk till deras hemsida)
 

Spontanträff den 12 -13 aug. 2011
 

Hej alla glada HBV,are
 

Vi HBVare som var och besökte Killhults Countryfestival förra året var
 väldigt nöjda med deras

arrangemang  och musiken, jag har fått många förfrågningar
om vi ska dit i år också, det ska vi.

 
Är ni intresserade att åka dit så var ute i god tid på torsdag den 11 aug.

 kl 17,00 har dom insläpp till campingen.
De har ordnat med bra uppställning på en äng med tillgång till toalett

pris för helgen är 100,00.
 

Hör gärna av er till mig senast dagen innan så vet vi ungefär hur många som kommer.
Så kommer vi att ordna plats för er att stå på tillsammans. Vi kommer att vara där

redan på torsdag eftermiddag och ta emot er.
 

 På deras hemsida finns mer uppgifter om festivalen se länk.
 

Länkar till tidigare besök 2007  2009 2010

   Länk till musik

 HBV 80 Stig  hbv80-stig@husbussensvanner.net 

                 mobil 070-6244931                    
 
 

http://www.killhultscountryfestival.com/
http://www.husbussensvanner.net/kartor/killhult%202007.htm
http://www.husbussensvanner.net/kartor/killhult%20-09.htm
http://www.stickan42.se/Killhult2010
http://www.youtube.com/watch?v=HdSS7gvoXmI&feature=channel
mailto:hbv80-stig@husbussensvanner.net


Mvh  Bittan & Stig Hbv 80
 
 
 

Träffar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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/traffar09.html
http://www.husbussensvanner.net/traffar2010.html

