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Prolog
Det er mye jobb å skulle arran-

gere et biltreff, langt mer enn man 
skulle tro. Planleggingen starter 12 
måneder før treffet avholdes, faktisk 
begynner tankene å svirre om neste 
års treff, samtidig med at man holder 
på å avslutte årets treff. Det hele 
avhengig av hvor høyt man legger 
lista, og desto høyere lista legges, 
desto mer jobb blir det på arrange-
mentskomitèen.

Mye utstyr blir det også. Der vi 
er i dag, fylles både V70’n og S80’n 
opp med alle slags remedier, og i 
tillegg legges de største tingene på 
tilhengeren. Alt handler om å gi del-
tagerene på treffet en så positiv opp-
levelse som mulig. Sånn sett er det 
en veldig stor fordel at treffplassen 
bare er tre km hjemmefra.

Det kommer jo alltid noen over-
raskelser under planlegging av til-
stelninger, og ved dette treffet var 
det ikke noe unntak. En god stund 
før 2016-treffet skulle avholdes 
fikk vi en telefon fra driver av treff-
plassen. Han kunne informere om 
at den bygning vi vi de to første 
årene hadde holdt til ved skulle 
omgjøres til flyktningemottak. Vi 
kunne således ikke kunne gjøre 
bruk av plassen til vårt formål, men 
som han sa «jeg har et alternativ». 
Det han snakket om var å bytte til 
plassens beste bygg. Slik sett ble alt 
så mye bedre, men «husleien» gikk 
også drastisk opp. Rett nok hadde 
vi egenkapital å flyte på, men vi 
ønsket ikke å tømme kontoen helt 
for å avholde ett treff. Heldigvis 
ble leien halvert da en skoleklasse 
på tur ville bruke spisesalen i andre 
etasje til sine måltider. Vi så nesten 
ikke noe til dem denne helgen, så 
det var en helt grei deal.

En stor fordel med å bytte treff-
lokale er at vi nå kom kloss innpå 
campingplassen, og at vi således var 
samlet på ett sted, enten vi hadde 
hotellrom eller overnattet i medbragt 
campingvogn eller telt.

Strengt tatt trenger vi kun en 
asfaltflekk å parkere bilene på, 
men det går an å sikte litt høyere. 
Slik sett skulle vi få det så mye 
bedre når vi nå gikk opp i stan-
dard. Et trefflokale er helt nødven-
dig av flere årsaker: Vi får tilgang 
til et kjøkken å oppbevare og til-
berede mat som blir servert, vi har 
tilgang til strøm for alle aktivite-
ter utendørs, treffets deltagere får 
tilgang til toalett og har anledning 
til å overnatte. Det siste er veldig 
viktig med tanke på de som har 
lang reisevei velger å gjøre dette til 

en rolig helg og ikke stresse med 
en dagstur. I tillegg får man rike-
lig med tid til å pleie den sosiale 
biten av vår hobby, for praten gikk 
fra tidlig morgen til sene kvelden 
hele helgen. Vårt lokale hadde helt 
greie rom, både enkle og doble, 
alle med toalett, dusj og TV. Prisen 
var heller ikke avskrekkende.

Like viktig som alt dette er mulig-
heten til å trekke innendørs i tilfelle 
regn. Været kan man som kjent 
ikke gjøre noe med og det er en viss 
sannsynlighet for regn den helgen 
treffet avholdes. Vårt lokale har en 
stor salong som vi fritt kan dispo-
nere, men som bildene viser ble det 
heldigvik ikke behov for å trekke 
innendørs.

Været ja. Vi har vært heldige de to 
første gangene Sør-Norsk Volvotreff 

ble avholdt, med oppholdsvær når 
det er som viktigst. De som var med 
på Amazonklubbens landstreff i 2011 
vet også hvor kaldt det kan være på 
Lista i midten av juni, og hittil har 
vi vært spart for det kuldesjokket vi 
dengang fikk. Denne helgen i 2016 
fikk vi mer behov for solkrem enn 
varme klær og paraply – Strålende 
sol med noen skydotter var det vi 
fikk servert. Vi hadde dog litt vind 
for man er jo tross alt på Lista, og 
her blåser det fra nord-vest – tja, stor 
sett alltid!

Fredag
Så var det i år duket for det tredje 

treffet på Lista. Spenningen var til å 
ta og føle på med alle tankene, blir 
det mange biler, hvor mange gir seg 
hen hele helgen, og ikke minst hvor-
dan blir været.

Vi begynte tidlig med å samle 
sammen alt utstyret vi skulle ha 
med oss. Når dette var på plass var 
det en ny tur for å hente all mat og 
drikkevarer. Utpå dagen møttes hele 
arrangementskomitèen og vi tok en 
gjennomgang av treffhelgen for å 
planlegge de siste detaljene. Skiltene 
ble satt ut og vi begynte å bli klar til 
å ta i mot de første deltagerene.

Utover kvelden ankom det 
stadig flere familiemedlemmer. Vi 
er nesten for en familie å regne, vi 
som holder på med gammelvolvo, 
og hver gang det er treff blir det 
nesten som en familiegjenforening. 
Mange av oss holder kontakten også 
utenom sesongen, men like mange 
har det gått lang tid siden vi så sist, 
og i enkelte tilfeller kan det har gått 
flere år siden vi sist hadde anledning 
til å slå av en prat.

Grillen ble tent opp, og det ble 
riktig så hyggelig ved langbordet 
der vi inntok grillmat med leskende 
drikke til. Stemningen var særdeles 
god og praten og ikke minst latteren 
fortsatte til solnedgang. Da ble nord-
vesten såpass plagsom at vi trakk 
innendørs og fortsatte utover kvel-
den og natten.

Lørdag – Den store treffdagen
At vi var oppe ved soloppgang er 

en overdrivelse, men som arrangør 
var vi tidlige oppe til tross for at det 
var en fridag, tidlig i sommerferien.

Etter en rask frokost var vi i gang 
med å rigge bordene til matsalg, og 
å legge opp den strøm som trengs for 
pølsekoker, vaffeljern og ikke minst 
kaffetrakterene. Ett telt ble satt 
opp over bordene, ikke som ly for 
regnet, men for å ha muligheten til å 

trekke inn i skyggen om solen skulle 
blir for intens. Innsjekk/sekretariat 
ble også rigget opp ved inngang til 
plenen utenfor. Her ble det også satt 
opp et telt, ikke som beskyttelse for 
elementene, men for at det var plent 
umulig å se hva som sto på PC-skjer-
men i solsteken. Så var alt klart for å 
ta i mot treffets første utstiller!

Fra første bil rullet inn på plassen 
ved 9-tiden kom det en jevn strøm 
av biler. Ved innsjekk ble bil og fører 
registrert, og nytt av året ble også et 
deltagerbevis med bilens kjenne-
merke levert til fører. Bilene ble så 
henvist til sin plass, avhengig av i 
hvilken klasse bilen deltok. Klas-
sene vi har valgt å legge oss på er:

• PV/Duett
• Amazon
• P1800

• 140/164
• Klassisk Volvo (200, 700, 900)
• Nyere Volvo (850 +)
• Yrkeskjøretøy

Utstillingen startet offisielt kl 10, 
og i løpet av formiddagen hadde 
40 biler rullet inn på plassen. Til 
min store personlige glede hadde 
det kommet flere Amazoner enn vi 
hadde regnet med, og det ble ikke 
plass til alle sammen på den til-
målte plassen, men vi måtte ty til å 
stjele litt plass en klassen for nyere 
Volvo.

På 2015-treffet fikk vi spørsmål 
om det ikke hadde vært en fordel å 
kunne selge deler på treffet. Det var 
et godt forslag og på 2016-treffet 
ble det satt av en plass til delesalg. 
Dette tiltaket ble annonsert og de 
som hadde deler å selge og de som 
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ønsket å kjøpe deler samlet seg for 
en grei handel.

Ikke bare deltagere strømmet til, 
men også et lokalt Volvo-interessert 
publikum tok turen denne dagen. 
Vest-Agder er et «Volvo-magert» 
fylke. Det er mye moderne Volvo 
å se i trafikkbildet, men det er ikke 
mange eldre Volvo igjen i fylket. 
Publikums store interesse tyder på at 
det har vært mye Volvo en gang, og 
mang en øyekrok ble våt ved gjen-
synet av en lignende bil de engang 
hadde hatt, enten det var en PV, 
Amazon eller 140/240.

Matserveringen gikk i ett fra 
første stund. Vi hadde pølser i brød, 
vafler, brus og kaffe på menyen. 
Med 40 biler og opp mot 100 men-
nesker å mette, så hadde de mer enn 
nok å henge fingrene i. Det gikk fak-
tisk så godt at vi gikk tom for pølser 
og måtte hente inn nye forsyninger. 
Dette er forøvrig et tiltak som publi-
kum vet å sette svært stor pris på, 
og er nesten for en nødvendighet å 
regne når man skal holde på delta-
gere en hel dag.

Treffets hovedsponsor; Kverne-
land Bil på Bryne hadde med seg 
et par helt nye biler til utstilling og 
prøvekjøring. Dette var et tiltak som 
publikum også viste å sette pris på 
for bilene ble godt besøkt og det 

ble mange prøveturer etterhvert. 
Selv hadde jeg håpet at en av de 
splitter nye S90 eller V90 skulle 
ha kommet, men den var dessverre 
ikke tilgjengelig denne helgen. Vi 
vil rette en stor takk til Kverneland 
Bil ved salgssjef Sveinung Paulsen 
for dette tiltaket!

(En måned senere gikk det rykter 
om at en S90 var observert på Lista, 
og jeg antok at det var Sveinung som 
var rundt, tok en tur ut til hans som-
merhus, og ganske riktig sto det en 
S90 i oppkjørslen. Omtrent det første 
han sier er «Skal du prøv’an?» 
Måten han sa det på fikk det til å 
høres ut som «du skal prøv’an». 
Hensikten med mitt besøk var å se 
på bilen, om den er like vakker som 
den var på bildene jeg hittil hadde 
fått se. Prøvekjøring av denne mil-
lionbilen var ikke i mine tanker. Før 
jeg rakk å få frem et ord satt jeg 
bak rattet og fikk instruksjoner på 
hvordan alt det nye utstyret virket. 
Det ble en lang prøvetur, og mange 
bilder ble tatt av bilen.

Det mest sjelsettende var å slippe 
både ratt og pedaler i 90 km/t og 
se hvordan bilen kjørte av seg selv. 
Deretter styre bilen bevisst ut mot 
grøften for å kjenne hvordan bilen 
tok tak i rattet og styrte deg inn til 
midten av veibanen igjen.

Det er ikke mange biler jeg vil 
trekke frem som perfekte, men 
Amazon er selvsagt en av dem. 
Første generasjon S80 er også en 
bil som fyller mange av de kriterier 
som skal til for å komme på topp-10 
av verdens vakre biler, og nå er også 
S90 inkludert på denne eksklusive 
listen.)

Perfekt vær, perfekte omgivel-
ser og ikke minst perfekte biler å 
se på gjorde sitt til at praten gikk 
hele dagen og både deltagere og 
publikum koste seg virkelig denne 
dagen. 

Ved innsjekk fikk alle førere og 
passasjerer utdelt sine stemmesedler 

for å stemme på den fineste bilen i 
de ulike klassene, samt den enklere 
stemmesedlen for den fineste bilen 
på treffet; Peoples Choice. Publi-
kum kunne også stemme på Peoples 
Choice.

Et alternativ til å la publikum 
avgjøre en utstilling er å la en jury 
ta denne avgjørelsen. Hva blir mest 
rettferdig? Tja si det? Det som er 
sikkert er at det blir desidert minst 
diskusjon om avgjørelsen legges til 
publikum, da man vanskelig kan 
kalle alle dem for «idioter» – uten å 
møte seg selv i døra....

Gjennom hele treffet spankulerte 
publikum frem og tilbake mellom 
bilene, studerte dem nøye og gikk på 
nytt frem og tilbake mellom de to-
tre beste for å til slutt finne den beste 
av dem alle. Stemmesedlene ble 
levert inn og registrert forløpende. 
Ved utstillingens slutt var det derfor 
en smal sak å la PC’n ta opptelling 
og skrive ut resultatlisten.

Praten går og det treffes igjen 
entusiaster som har kommet, noen 
har kjørt lengre enn andre, og den 
som hadde kjørt lengst i år er Tom 
Pettersen i sin Amazon. Den yngste 
sjåføren var Kevin Volvo Foss på 
17 år, som kom i følge med faren til 
treffet. Faren er på ingen måte inter-
essert i bil, men siden sønnen har en 
slik sunn interesse er det bare å stille 
opp. Følgende 40 Volvo-biler var 
forresten med på utstillingen:

• PV/Duett 3 stk
• Amazon 16 stk
• P1800 8 stk
• 140/164 5 stk
• Klassisk Volvo 5 stk
• Nyere Volvo 3 stk

Ved utstillingens slutt ble folket 
samlet for å premiere de tre fineste 
bilene i de seks klassene. Vinneren 
ble ropt opp og fikk overrakt sin 
premie. Premiene er porselensfigu-
rer formet som en tennplugg, og har 

inngravert et skilt med treffets navn, 
årstall, klasse og hvilken premie 
som er vunnet. Hele resultatlisten 
kan dere lese i tabell nr 1.

Treffets gjeveste premie; «Peoples 
Chioice» ble i år avgjort ved lodd-
trekning da det var tre biler med 
likt antall stemmer. Premien gikk 
til Roger Lundeborg for hans 1965 
Duett.

Ved innsjekk registreres også hvor 
langt den enkelte deltager har reist 
for å komme til treffet, og for 2016 
ble det Tom Pettersen som måtte 
legge til 384 km på telleren på turen 
fra Tolvsrød i Vestfold til Lista – En 
velfortjent «Long Distance».

Selv om mange trodde premierin-
gen markerte avslutningen på treffet 
hadde vi en ting til på tapeten. Vi 
har tidligere år arrangert en kjøre-
tur med varierende oppslutning, og 
i år kunne vi friste med en tur ned 
Bøensbakken. Vi hadde håpet at så 
mange som mulig ville bli med på 
turen, og til stor lykke stilte omtrent 
alle bilene opp bak ledebilen og var 
klare for tur. Vi kjørte en tur på ca 3 
mil, i rolig tempo så vi får nyte den 
idylliske veien og får vist oss frem 
til alle vi passerer. Et 30-tall gamle 
Volvo’er er definitivt ikke daglig-
dags langs våre veier.

Turen gikk over Ravneheia, veien 
som tok over etter Bøensbakken på 
60-tallet, men som nå nyter pen-
sjonisttilværelsen etter at nyeveien 
gjennom tunellen tok over all trafikk 
for få år tilbake. Etter at vi tok av 
fra asfalten på toppen av Kjerring-
dalen var vi inne på grusveien som 
ble anlagt for over 100 år siden, og 
har Bøensbakken som selve perlen i 
dette veianlegget.

Bøensbakken går fra havnivå, 
opp til 100 meters høyde, og følger 
delvis en naturlig hylle, delvis er 
veien hugget inn i fjellet. Veibredden 
er bare 2,5 meter så om biler møtes 
må en av dem rygge til en av de fire 
møteplassene som bakken tilbyr. 

Fjellveggen bakken er hugget ut i er 
ca 200 meter høy og bortimot lodd-
rett. Hit skulle vi, og i gangfart rullet 
vi frem med den loddrette fjellveg-
gen på venstre side, og stabbesteiner 
som vern mot den loddrette fjellveg-
gen under oss. Vi tok oss tid til en 
halvtimes pause for å beundre både 
utsikten og veien.

Forresten vil jeg rekke en stor takk 
til Farsund Kommune som åpnet 
veien for oss denne dagen. Bakken 
er vanligvis stengt i begge ender, og 
normalt kun åpen for fotgjengere og 
syklister.

Da alle var fornøyde kjørte vi 
videre hjemover til treffplassen.  
Veien fra bunnen av bakken ut til 
den nye riksveien er også over 100 
år gammel, der den slynger seg 
langs med fjorden, med grusdekke 
og stabbesteiner. Den har heldigvis 
fått ligge i fred i alle disse årene og 
ikke blitt modernisert; utvidet, fått 
asfalt og autovern.

På veien tilbake tok de fleste av 
fra kortesjen etterhvert som vi pas-
serte passende avkjøringer. Det var 
derfor ikke mer enn en håndfull biler 
som kom tilbake til treffplassen. Her 
ble resten av treffutstyret pakket 
sammen, og det ble anledning til å 
slappe av et par timer til grillingen 
skulle begynne.

Det ble delt humoristiske his-
torier, og jeg kunne da fortelle om 
fadesen med kortesjekjøringen året 
før. Kortesjen ble annonsert over 
høyttaleranlegget ved treffets slutt 
og ledebilen stilte seg opp. En tilsva-
rende bil som ikke skulle være med 
på kjøreturen startet opp og kjørte 
motsatt vei, med det resultat at alle 
bilene fulgte etter denne bilen. Selv 
stor jeg slukøret tilbake ved ledebi-
len og så alle bilene forsvinne bort-
over veien. 

Vi var mange nok som overnattet 
at vi nok en gang kunne dekke på til 
langbord. Grillmaten ble tilberedt 
og ble fortært til god drikke. Solned-
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skuldrene, puste lettet ut og mimre 
om alle tilbakemeldinger vi fikk i 
løpet av helgen. Det var utelukkende 
positive tilbakemeldinger vi fikk, og 
vi fikk også et par kreative og gode 
forslag som vi tar med oss videre til 
neste treff. En ting jeg angrer på er 
at jeg var så opptatt under utstillin-
gen at jeg nesten ikke fikk tid til å 
prate med dere som tok turen kun på 
lørdag.

Helt på tampen vil jeg takke alle 
sponsorer som velvillig har stilt opp 
og bidratt til at treffet kunne avhol-
des slik som det ble gjort

• Kverneland Bil på Bryne, flerårig 
hovedsponsor

• Rema 1000 Vanse
• Nordfjord Kjøtt
• Tine

Når så treffet skal oppsumme-
res, hvordan gikk det? Det kom 
flere biler enn i fjor, det kom flere 
deltagere, det kom mer publikum, 
det var flere som overnattet og det 
var fornøyde deltagere. I det store 
og hele er vi derfor svært godt for-
nøyd med treffet!

2017 / Epilog
Blir det nytt treff i 2017? Det 

blir det definitivt! Sett av helgen 
9. - 11. juni og delta på et av som-
merens vakreste eventyr, sett med 
Volvo-øyne. Alle er hjertelig vel-
komne, og nye deltagere er spesielt 
velkomne. Mer utfyllende info om 
treffet finner dere på hjemmeside 
www.snvt.no og på Facebook.

Velkommen!

gang gjorde det nok en gang så kjølig 
at vi trakk inn i salongen for fortsatte 
praten ut over de små timer.

Søndag
Søndag opprant til en mer rolig 

tidsrytme og vi slapp å stå så tidlig 
opp. Vi slapp også å sluke frokosten, 
men kunne ta oss god tid og prate 
med de andre også.

Vi tok farvel med de siste overnat-
tende, som alle hadde mange mil til 
de var hjemme, ikke minst Tom Pet-
tersen som hadde 38 mil å tilbake-
legge denne dagen.

Bilene ble på nytt lastet opp med 
alt treffutstyret. Amazonen ble kjørt 
hjem på en av turene frem og tilbake. 
Hjemme ble utstyret lastet av og satt 
på plass i kjelleren. Omsider kunne 
man sette seg ned i sofaen, senke 

Tabell 1: Resultatliste etter utstil-
ling.

Klasse: PV/Duett
1 Alf Helge Romsdal, Finsland
2 Per Helge Thorvaldsen, Lindesnes
3 Roger Luneborg, Bjorbekk

Klasse: Amazon
1 Tom Pettersen, Tolvsrød
2 Danny Helgeland, Aksdal
3 Sveinung Paulsen, Bryne

Klasse: P1800
1 John Egeland, Nærbø
2 Svein Byremo, Lyngdal
3 Lars Victor Hoff Risvold, Tananger

Klasse: 140/164
1 Göran Sandström, Kristiansand
2 Sven Verdal, Byremo
3 Ståle Olsen, Bryne

Klasse: Klassisk Volvo
1 Henrik Emanuelson, Borhaug
2 Tore Zachriassen, Kristiansand
3 Sandar Paulsen, Bryne

Klasse: Nyere Volvo
1 Leif Undheim, Undheim
2 Lars Victor Hoff Risvold, Tananger

Peoples Choice (trukket):
Roger Luneborg, Bjorbekk

Long Distance (384 km)
Tom Pettersen, Tolvsrød
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