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Så var det igjen duket for treff på 
det blide Sørlandet, med Sør-Norsk 
Volvotreff.

Arrangementskomitèen har gjen-
nom vinteren og våren hatt noen 
møter for å planlegge gjennomfø-
ring, og det er ikke fritt for at treffet 
streifer innom hodet mange ganger i 
løpet av året.

Som helt fersk arrangører er vi 
opptatt av å få et så bra treff som 
mulig, og under 2014-treffet ba vi 
publikum om tilbakemelding om hva 
vi kunne gjøre anderledes og bedre. 
En ting vi fikk høre av flere, gikk på 
at treffet ble holdt sent på året, og 
været var så ustabilt på den tiden. 
Vi tok derfor en ny kikk på kalende-
ren og fant ut at den andre helgen i 
juni var ledig, og nettopp den helgen 
valgte vi. Vi som bor på Lista vet at 
været kan være lunefullt hele året, 
og de som deltok på landstreffet til 
Amazon-klubben i 2011 husker hvor 
kaldt det ble da nord-vest’en la seg 
på, og alle måtte kle på seg alt de 
hadde med seg av klær (på treff tar 
man normalt ikke med seg termo-
dress, også kalt Lista-bunad).

Lista Flypark
Lista Flyplass ble anlagt under 

krigen og vokste etter hvert som fly-
ene ble større og tyngre. Frem til nye 
Gardermoen ble bygget hadde Lista 
Flyplass landets lengste rullebane, 
og var den eneste i landet som kunne 
ta i mot de enorme Galaxy transport-
flyene til amerikanerene. Som mili-
tær flyplass var den godt bevoktet, 
og et lite samfunn vokste opp på 

området, helt frem til nedleggelsen i 
1996. Bygningsmassen er inntakt og 
er nå overtatt av private. Nærings-
virksomheten vokser frem, bl.a. sel-
skapet som driver treffområdet med 
tidligere kaserner og campingplass 
til overnatting, og oppstillingsplas-
sen til utstilling av bilene. Slik sett 
er Lista Flyplass et ideelt sted å ha 
et biltreff, og gjennom året er det 
mange bil-/MC-klubber som legger 
treffene sine hit. Det må også legges 
til at driver av plassen velvillig leg-
ger til rette for oss, og ingen ønsker 
vi kommer blir sett på som noe pro-
blem, snarere tvert i mot.

Kverneland Bil
Vi var også i år så heldige å ha 

med oss Kverneland Bil på Bryne 
som hovedsponsor. De sponser 
premiene, og er ellers behjelpelig 
med rekvisitter til treffet. Kverne-
land Bil kom også med tre av de 
siste nye Volvo-modellene, deri-
blant den mye omtalte splitter nye 
XC90. Således hadde vi en ekstra 
attraksjon på treffet, for disse bilene 
kunne prøvekjøres av treffets del-
tagere. Bilene rullet store deler av 
dagen, og det var bare store smil å 
se når de kom tilbake, og steg ut av 
bilene etter prøvekjøring.

Mediadekning
I god tid i forveien ble det sendt 

ut informasjon om treffet til alle lan-
dets Volvo-klubber. Dette er vel den 
måten vi treffer flest Volvo-inter-
esserte, og kanskje også de meste 
potensielle deltagere på treffet.

Vi fikk i år tatt et intervju på 
lokalradioen som reklame for tref-
fet. Dette intervju skulle i utgangs-
punktet sendes en gang og det 
skulle koste 200. Det ble imidlertid 
spilt flere ganger utover fredagen, 
og noen regning så vi aldri noe til. 
En takk rettes til Lyngdal Radio for 
god reklame.

Tilrigging
Som arrangør av treffet starter da-

gen tidlig, så snart eldste mann er le-
vert på skolen begynner rigging, og 
tilrettelegging for treffet. Gjennom 
uken har diverse utstyr blitt sam-
let, og nå skulle alt dette ut i bilen 
og fraktes videre den lange veien til 
flyplassen (3 km). Vi hadde leid et 
rom i det nærmeste bygget, og dette 
sammen med kjøkkenet i samme 
bygg, ble base for alt det vi trengte 
til treffet. Min aktive datter på 5 år 
var til god hjelp med dette.

Fredags ettermiddag var alt på 
plass, og vi var klare til å motta de 
første deltagere.

Strategi
Dagen før utstilling kom en far 

med sønnen for å forhøre seg om 
treffet. Jeg som er lokal visste jo 
selvfølgelig at de var eier av mer 
enn en Volvo, men sønnen hadde 
insistert på at de skulle komme med 
deres 244 for det var der de hadde 
størst sjans.

De var tidlig på plass lørdag. Da 
forteller far at de hadde hatt hele 
kvelden i garasjen, for sønnen skulle 
virkelig få den til å skinne. Han var 
interessert i å hente hjem premie, 
noe han også gjorde....

Innkvartering
Utover kvelden rullet den ene bilen 

etter den andre inn på plassen. De 
fant frem til sine respektive rom, og 
vi samlet oss etterhvert rundt grillen 
for tilberedning av grillmaten. Lat-
teren satt løst rundt langbordet ute, 
men etterhvert ble det så kjølig at vi 
trakk inn og fortsatte praten oppe på 
loftstuen (med plass til 100+).

De som kommer på treffet er strå-
lende fornøyd med treffet, og syns 
beliggenhet og fasiliteter er perfekt 
for gjennomføringen.

Utpå kvelden kom det også rul-
lende en Duett med to kamerater. De 
hadde planer om å tilbringe helgen i 
en Camp-Lett de hadde på slep, som 
de håpet ikke skulle bli til badebalje 
denne helgen også. De hadde nemlig 
hatt noen treff der de hadde lurt på 
om de skulle ta svømmeknappen.

Utstilling
Dagen opprant til lettskyet vær, 

men ikke en dråpe falt fra himme-
len. Etterhvert som bilene ankom 
ble de, etter registrering, dirigert til 
sine plasser, fordelt på klasse. Vi 
har bevisst valgt å ha få klasser med 
hovedvekt på de eldste Volvo, og 
klassene er som følger:

• PV/Duett
• Amazon
• P1800/1800ES
• 140/164
• Klassisk Volvo
• Nyere Volvo
• Yrkeskjøretøy

I år var det godt med biler i alle 
klasser, alle unntatt PV/Duett hvor 
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Tabell 1: Resultat av utstilling.

PV/Duett
1 Per Helge Thorvaldsen K-12809 1958 Duett
2 Kjell Steinar Thorvaldsen I-202 1963 PV
3 Kristian Fløysvik L-51786 1960 PV

Amazon
1 Morten Bø E-51173 1969 Amazon
2 Jens Kjell Førland K-4809 1967 Amazon
3 Olaf Breilid I-144 1968 Amazon

140/164
1 Sveinung Paulsen DB 37566 1974 164
2 Ottar Gauslå PC 29161 1973 142

P1800
1 Svein Byremo PP 77424 1972 P1800
2 John Egeland L-61167 1961 P1800
3 Martin Vølstad L-61219 1961 P1800

Klassisk Volvo
1 Olaf Jørgensen DB 74799 1975 242
2 Henrik Emanuelson HS 39083 1977 244
3 Tore Zachariassen PN 55956 1981 242

Nyere Volvo
1 Leif Undheim CF 36875 2004 V70
2 Mats Emilsson DJ 31707 1998 C70
3 Arnt Willy Aardal RA 39261 2000 S80

Peoples Choice
Per Helge Thorvaldsen K-12809 1958 Duett

Long Distance
Bjørn Helge Skarveland, 345 km fra Utåker

gjort klart til avslutning av treffet. De 
av oss som hadde overnattet pakket 
sammen og tok oss tid til nok en prat 
før vi tok farvel og ønsket god tur 
hjem, satte oss i bilene og tok fatt 
på hjemveien. Våre 3 km å kjøre er 
ingenting sammenlignet med de 345 
km Bjørn Helge Skarveland hadde 
til hjemvei, men en fordel var at vi 
kom tidlig hjem og kunne få tømt 
begge bilene for utstyr og få det på 
plass til neste års treff.

Sponsorer
Å trekke et slikt treff av stabelen 

koster selvsagt noen kroner, og selv 
om vi har inntekt av en hundrelapp 
i deltageravgift, samt noe inntekt av 
salg av mat og drikke, er ikke det 
nok til at regnskapet viser positive 
tall. Vi er derfor helt avhengige av 
støtte for å få hjulene til å gå rundt. 
Vi er derfor svært takknemlige for at 
vår hovedsponsor Kverneland Bil er 
så tungt inne. Vi rekker også en takk 
til Farsund Kommune for tildeling 

av kulturmidler (Volvo er åpenbart 
å anse for kultur, ikke bare i våre 
øyne). I tillegg ønsker vi å takke føl-
gende firma for støtte til treffet:

• EuroPris
• Lyngdal Radio
• Lista Autoteknikk
• Hydro Texaco Vanse

2016-treffet
Vi fikk mange innspill fra del-

tagere for gjennomføring av neste 
års treff, som allerede under plan-
legging. Noe av det som ønskes er 
kjøretur ned Bøensbakken, så det 
går vel en søknad til kommunen om 
en tur ned den omtalte veien, som 
ble åpnet 1905. Denne veien har vi 
kjørt ned under kortesjekjøringen til 
landstreffet for NVAK i 2011, og det 
snakkes ennå om denne spetakulære 
veien.

Vi i arrangementskomitèen takker 
alle deltagere på 2015-treffet.

Marthe Helen og Arnt Willy Aardal 
Svein og Gerd Byremo 

Jens Kjell og Anne Berit Førland

Et lite glimt fra Amazonklubbens 
kjøretur under landstreffet i 2011. 
Vi la turen ned Bøensbakken, en vei 
som er hugget ut i fjellet, med 100m 
stupbratte fjellvegger både over og 
under bilene. Her skal vi kjøre ....

Utstillingen startet i samme øye-
blikk som den første bilen stilte seg 
opp på plassen, ble offisielt åpnet kl 
10 og fortsatte hele dagen gjennom.

Vi er for en familie å regne, vi som 
har denne lidenskapen for Volvo, 
og vi treffes hovedsakelig på treff i 
sommerhalvåret – hvertfall de fleste 
av oss. På biltreff er det som regel 
så god tid at vi har tid til å slå av en 
prat, og ta igjen det tapte. Pratet blir 
det definitivt på disse treffene, og 
med så mange vakre biler å se på, 
er det svært enkelt å finne et tema å 
prate om.

Som på alle andre treff er det 
et must med noe mat innabords, 
og det var jo selvfølgelig damene 
som får, og klarer å få gjort denne 
jobben. Det var ikke fritt for at 
vaffeljern og kaffetrakter gikk 
uten stans. Inget treff uten vaffel, 
pølser, brus og kaffe!

Klassevinnere på Sør-Norsk Volvo-
treff 2015:

Per Helge Torvaldsen  1958  Duett
Morten Bø  1969  Amazon
Sveinung Paulsen  1974  164
Svein Byremo  1972  P1800
Olaf Jørgensen  1975  242
Leif Undheim  2004  V70

Per Helge Torvaldsens 1958 Duett 
ble også valgt til Peoples Choice.

Premiering
Treffet gikk sin gang, og etter 

noen timer var det klart for premie-
ring. Ved ankomst ble alle bilene regi-
strert (samt hvem som eide dem), og 
bilene fikk tildelt et nummer i front-
ruten. Ved registrering ble, foruten 
program for dagen, også utdelt stem-
meseddel for bilens fører. Vedkom-
mende kunne således stemme på 
den beste bilen i hver klasse. Bilens 
passasjerer, og publikum forøvrig, 
kunne stemme frem treffets beste 
bil, uavhengig av klasse. Det var satt 
opp tre premier i hver klasse, og i til-
legg til Peoples Choice, var det også 
satt opp en premie til den som hadde 
reist lengst for å komme på treff. Ved 
15-tiden, etter 5 timers utstilling, var 
det klart for premiering. Resultatet 
er vist i tabell 1. Vi legger til at det 
i klassene PV/Duett, Amazon og 
P1800 var det stemmelikhet mellom 

første og andre plass, og rekkefølgen 
ble avgjort ved loddtrekning.

Premieringen markerte slutten på 
utstillingen, men siden dette er et 
helgetreffet var det ikke over med 
dette. Etter å ha sagt farvell ble dags-
besøkende ønsket god tur hjem, og 
de tok så fatt på hjemturen. Vi som 
ble igjen fikk et par timer å slappe 
av på, og evt. handle inn grillmat og 
drikke før vi atter en gang samles til 
langbord og kveldens grilling

Kvelden er også satt av til sosialt 
samvær med grilling, denne gangen 
var vi heldige med været og kunne 
sitte ute og nyte kvelden. Men når 
man plages av mygg er det godt 
å kunne trekke under tak og sitte i 
salongen til utpå natten.

Søndag
Nok en dag opprant til strålende 

sol. Etter å ha inntatt frokost ble det 

det kun var kommet et par biler. 
Det ble kommentert at det var litt 
tynt i rekken for disse bilene, men 
vi hadde ikke mer enn sagt dette, 
så rullet det inn en hel karavane 
med både PV og Duett, og med ett 
var dette den mest tallrike klassen 
på treffet. Dette var biler det tyde-
lig skinte gjennom at det lå noen 
arbeidstimer bak.

Vi damene sørget for vaffeljern, pøl-
sekoker og kaffetrakter gikk varrme, 
og at alle kunne få noe å spise under 
utstillingen.
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