
GRENSE-TREFFET 9-11 Juni 2017 

 

Grensetreffet arrangeres av den Norske og Svenske Classic Honda Club.  

De fire siste årene har vi vært på Bullarebygdens Camping i Vassbotten, ca. 1 
kilometer fra den norsk/svenske grensen, og det er vi i år også.   

Den ligger ute ved vei nr. 165, den blå/grønne veien på svensk side, etter å ha kjørt 
vei nr. 22 på norsk side.  Ca. 3 mil fra Halden, 15 mil fra Oslo og 15 mil fra Gøteborg.  

Det finnes 4 Hytter med WC og dusj med 5 sengeplasser i hver av dem. Disse er i 
første rekke reservert for Damer/Jenter med respektive.  

De øvrige 5 hyttene   har 4-6 sengeplasser og ca. 50 meter til Servicehuset med vask 
osv. Det er også mulighet for å sette opp telt i område. Det finnes også mulighet for å 
ligge i TV-Rommet nede ved Resepsjonen som har mulighet for 5-6 sengeplasser.  

På treffet 2015 var det omtrent like mange fra Norge (20pers), Sverige (20pers) og 
Tyskland (20pers).  

Samlingsplassen under treffet er ved vårt party-telt som ligger i mellom hyttene. Der 
er også baren hvor du skal REGISTRERE DEG NÅR DU ANKOMMER. Her kjøper 
du også kaffe, pølser, vafler, gulasjsuppe med brød og ALT annet å drikke under 
treffdagene til priser du blir overasket over.  

Treffavgiften blir nok i år som i fjor CA 600,- NOK. For det får du 2 overnattinger, 2 
frokoster i treffteltet og middag lørdag.  

På lørdagen blir det Fellestur på svensk/norske veier.  



Ta med sengetøy /Sovepose. Det kan du kanskje også leie ved å kontakte 
Campingen på forhånd.  

Følg også med på hjemmesiden til CHCN for evt. ny informasjon.  

 
PÅMELDING: 

Du kan melde deg på til: 
  
Kai & Rita: kaisand2@hotmail.no    For info  Ring  +47 930 49 775 
Peter:  peter.lundin@peluak.se  For Tyske påmeldinger Ring  +46 703193483  
Annen info: Bullarebygdens camping:  www.bullarebygdenscamping.se 
  https://wwwfacebook.com/pagesNellies-Place/438676772913165 

 

Mange flotte sykler på standplass 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bullarebygdenscamping.se/
https://wwwfacebook.com/pagesNellies-Place/438676772913165


Bilder i fra en tidsriktig cafe 

 

 

 

 


