
Classic Car Week 2018 HBV Träff i Rättvik  

Fredag 27/7----Söndag 5/8 2018 

 
  

Träffen 
Träffområdet är det samma som tidigare år, alltså paddocken på Rättviks Naturbruksgymnasium.  
Vi brukar kunna hålla fram elström till samtliga för att ladda batterier men större förbrukare är bannlysta. 
Eltillgången är begränsad vilket innebär ström i huvudsak till laddning – RESPEKTERA DETTA. 
Tillgång till träffområdet från klockan 15 fredag eftermiddag 27/7.  
  

Service 
Vi har tillgång till skolans toaletter och duschar med omklädning, samt möjlighet att tömma såväl avloppstankar 
som kassett toaletter. 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. 
Läs om Classic Car Week  programmet på  www.classiccarweek.com 
Aktiviteterna på HBV-träffen kommer därför att bli av det enklare slaget, som att elda brasa på kvällarna,  
det skapar såväl värme som gemenskap, varmkorv är ju alltid uppskattat på natta kröken och långbords knyt 
ett måste. Vädret får väl i vanlig ordning styra mera än klockan vad gäller uteaktiviteterna. 

 
Anmälan 

Årets träff är maximerad till 25 fordon vilket är det antal som området klarar av. 
Anmälan och inbetalning senast 15 juli 2018 för att vara giltig.  
Anmälan på plats under veckan enbart om det finns vakanta platser att tillgå. 
 
 
Kostnad/Anmälan 
Uppställningskostnad hel vecka 900: - 
Uppställningskostnad enstaka dygn 200: - 
Anmälningsavgift 100: -/ person över 15 år  
 
Inbetalas på Husbussens Vänners Bankgiro 537-5886 
(Glöm inte att uppge ert HBV nr samt vad inbetalningen gäller, antal dygn och personer) 
 
Eftersom området är maximerat till 25 fordon så är det endast anmälan per telefon som gäller.  
Så för att säkerställa att ni får plats så gäller det att hänga på låset. 
 
Anmälan per telefon eller frågor om träffen till  
Jocke 070-3004695  Laila 070-2415141 
Vardagar efter klockan 18.00 och helger alla tider 
 
Välkomna till Rättvik  
Jocke & Laila HBV 119   
 


