
 Classified as Business

 

 

Välkomna till Sommarträff 2023-07-14  -- 16 för andra gången i den idylliska trästaden Hjo – vid 
Vätterns strand.  

Hjo ligger på Vätterns västra sida och är en liten idyllisk stad med många vackra trähus, små 
vindlande gator och många butiker och caféer. Läs gärna mer på http://www.vastsverige.com/hjo/  

Centrum för träffen är Hjo Camping där incheckning och flera andra aktiviteter kommer att ske. 
Campingen har bra ytor för tält och husvagnar, huvuddelen med möjlighet till el. Det finns 10 
campingstugor – alla 4-bädds med enkel standard. Toalett, dusch och tvätt/disk finns i en 
angränsande servicebyggnad. I skrivande stund är alla stugor bokade. 

Telefon: 00 46 503-31052 
Hemsida: http://www.hjocamping.se 
E-post: kontakt@hjocamping.se 
 

Campingpriser per dygn (Det finns en reserverad yta för NMMK)  

Plats med el (10 amp) 395:-  Plats utan el  355:- 

Husbilsplats med el 345:- Husbilsplats utan el 305:- 

Tältplats (utan el)  175:-/person (person under 15 år bor gratis) 

Priserna gäller vid innehav av giltigt campingkort SCR Camping Key Europe (finns att köpa i 
receptionen eller via www.scr.se/var-verksamhet/camping-key-europe ). Alla priser är i svenska 
kronor inkl. moms och gäller från 1/1-2023. 

Campingplatser kan bokas från och med 2023-03-01 genom oss eller direkt via 
http://hjo.comers.se/pages/  För att ni ska slippa bokningsavgift – skriv att ni ska på Morristräff! 

Deltagaravgift (alla priser i svenska kronor) 

Medlem NMMK         225/person (gäller även passagerare i samma bil) 
Icke medlem        275/person 
 
Programmet för träffen kommer att vara enligt tidigare med gemensam grillning på fredag kväll 
samtidigt som träffen öppnas. 
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Lördagen kommer att innehålla fotografering och en gemensam biltur kring Hjo samt avslutas med 
gemensam middagsbuffé. Den kommer att hållas på campingen i ett stort möblerat tält.  

Buffén bjuder – preliminärt – på följande: 

Rubbad flapstek  Lime och vitlökskyckling med sting 
Lammkorv   Melon och lättgrillad tomatsallad med jordnötter 
Karibisk Coleslaw  Ananas och kokossalsa 
Marinerade grillade champinjoner Marinerad grillad zuccini 
Salsa med svarta bönor och majs Glödrostad potatis i foliepaket 
Matstudions bbq sås  Egen dryck medtages 
 

Middag lördag kväll 

Vuxna  425/person   Barn < 15 år  180/person 
 
Träffbild  150/st   Träffmärke  330/st 
 

Du anmäler dig här: https://forms.gle/Cd9VmQuj3RprKeZb7  

Genom åren har det blivit vanligare och vanligare att komma någon/ra dagar tidigare till 
Sommarträff. För er som kommer tidigare finns det många aktiviteter att välja på och vi kommer att 
använda oss av www.nmmk.dk samt Facebook för att löpande informera om aktiviteter och annat 
som kan vara av intresse! 

Här är några exempel på andra boendealternativ som ni beställer själva. På Hjos hemsida finner ni 
fler alternativ. Läs gärna mer på www.vastsverige.com/hjo/bo-i-hjo/boihjo  

Hotell Bellevue 

Hotell Bellevue ligger beläget mitt i centrala Hjo cirka 600 meter från campingområdet. Hotellet har  
utsikt över Vättern och småbåtshamnen. Hotellet har även egen restaurang. Om ni vill bo på 
hotellet, boka tidigt, senast en månad i förväg! 
Hotell Bellevue 
Stadsparken 
544 33 Hjo 
Telefon: 00 46 503-12000 
Bokning: 00 46 503-12000 
Fax: 0503-13624 
 
E-post: info@hotellbellevue.se 
Hemsida: http://www.hotellbellevue.se 
 
Stugor finns bl a hos Hammarkiosken 
 
Hammarkiosken Stugby erbjuder 5 stugor som ligger ca 2,5 km från Hjo camping. Stugorna är 20 kvm 
vardera och har alla bekvämligheter med egen dusch/WC, TV, pentry och uteplats. Gångavstånd till 
centrum. 
 
Hammarkiosken 
Skövdevägen 45 544 32 Hjo 
Telefon: 00 46 503-10150 

https://forms.gle/Cd9VmQuj3RprKeZb7
http://www.nmmk.dk/
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http://www.hotellbellevue.se/
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E-post: hammarkiosken@hjomail.se 
 
Det finns två vandrarhem i Hjo 
 
STF Vandrarhem ligger cirka 500 meter från campingen och är en vacker träbyggnad från 
sekelskiftet. 
Stadsparken Hjo 
Telefon: 00 46 503-10085 
Bokning: 00 46 503-10085 
E-post: vh.villa.eira@telia.com 
 
Strand Vandrarhem  
Ett litet centralt vandrarhem i gammal miljö och vackert läge precis vid Vättern. Ligger cirka 1 km från 
campingen. 
Långgatan 5  Hjo 
Telefon: 00 46 708-912390 
Bokning: 00 46 708-912390 
E-post: leif@carpmans.se 
 

Välkomna till Hjo! 
 
För ytterligare info: 
Urban Mattsson tlf. +46 706522521  e-post: uob.skog@telia.com  
Sören Kallin tlf. +46 703706512 e-post: Kallinsoren@gmail.com  

Avstånd till Hjo: 
Köpenhamn  362 km 
Oslo  380 km 
Stockholm  337 km 
Göteborg  178 km 
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