
Campingklassiker 
– varmt välkommen att visa upp din veteran!

Hus på Hjul bjuder in alla ägare av gamla veteraner, enskilda husvagnar eller hela 
ekipage, till en riktig nostalgitripp i Norrköping den 15-16 maj. En underbar tripp som 
tar oss 30-40-50 eller kanske 60 år tillbaka i tiden!

Hus på Hjul den 15-16 maj är vårens stora mötesplats för alla vänner av mobilt boende. 
Förlagd till Bråvalla flygfält i Norrköping.
Här återfinns mängder av företag som visar nya husbilar, husvagnar och tillbehör. 
Privatpersoner som ställer ut begagnade husvagnar eller husbilar för försäljning. Stor 
camping. Olika aktiviteter, restaurangtält och underhållning.
Och inte minst - en härlig utställning med gamla campingklassiker!

Välkommen att ställa ut! 
Vår förhoppning är att du som äger en eller flera campingveteraner vill visa upp och 
berätta om din ögonsten för intresserade mässbesökare från hela Sverige. 
Campingklassiker blir samtidigt en ”egen camping” mitt i mässområdet med trevlig 
samvaro och möten nostalgiker emellan. 
Här träffas och umgås ni även efter att själva mässan stängt för kvällen. 
Och det kostar naturligtvis inget att delta.

Publikens favorit
Bland samtliga campingklassikers utställare lottar vi ut flera fina priser. 
Campingklassiker är ingen egentlig tävling men vi låter ändå mässbesökarna ha 
möjlighet att rösta på sina favoritekipage. 

Vill du veta mer eller anmäla dig?
Har du frågor, mejla då gärna på veteraner@huspahjul.se eller slå mig en signal på 
0721-67 35 67. Anmälan gör du på www.huspåhjul.se 

Mycket välkommen!

Sten Lilja
Projektledare för Hus på Hjul 
Looping Event AB

Inbjudan

Foto: Produktkatalog Cabby 1965, se mer på cabby.se



Campingklassiker 

Korta fakta – förutsättningar för deltagande

Öppettider: 
Mässan håller öppet för allmänheten under Kristi himmelfärdshelgen, 
fredag-lördag 15-16 maj, 09.00-18.00 båda dagarna.

Hemsida:
www.huspåhjul.se  www.facebook.com/huspahjul

Tider för veteranutställare: 
Senast klockan 08.00 fredagen den 15:e behöver utställningsekipagen ha anlänt. Önskvärt 
är att anmälda veteranfordon om möjligt anländer redan under torsdag eftermiddag/kväll 
för uppställning på utställningsområdet. Efter kl. 18.00 lördagen den 16 maj då mässan 
stänger kan veteranfordonen lämna området men får gärna kvar till söndagen.
Observera att restaurangtält med trubaduraftnar håller öppet torsdag, fredag och 
lördag kväll.

Öppen för:
Campingklassiker är öppen för hela ekipage alternativt enskilda husvagnar, husbilar, tält, 
tillbehör som är minst 30 år gamla. Vissa kombinationer av hela ekipage där något av dessa 
inte uppfyller 30-årsgränsen kan vara möjliga. Hör med oss.

Föranmälan:
Samtliga ekipage måste föranmälas senast söndagen den 10 maj för att utställnings-
området ska kunna planeras. Anmälan görs på www.huspåhjul.se under fliken 
campingklassiker.  Med reservation för fullbokning.

Kostnader: 
Inga avgifter utgår. För Campingklassikers utställare ingår entréavgift till mässan båda 
dagarna för två vuxna, camping 1-3 nätter (torsdag-söndag, vattentoaletter och duschar 
finns), samt fri entré samtliga tre kvällar till trubaduraftnarna i det stora restaurangtältet. 
Campingklassikers utställare erhåller också två fria lunchbiljetter, frukostfrallor på 
lördagsmorgonen samt kaffebiljetter gällande i cafétältet intill veterancampingen.

Priser: 
Utlottning av fina priser görs bland samtliga deltagande veteranutställare. Mässbesökare 
ges också möjlighet att rösta på sina favoriter vilka kommer att uppmärksammas lite extra.

Övernattning: 
Övernattning kan göras i campingveteranen, alternativt i annan husvagn eller husbil på 
området. Veteranutställningen är förlagd mitt i mässområdet på företrädesvis 
asfaltsunderlag.

Samarbetspartner:




