
Lista Flyplass ble anlagt under 
krigen, og trinnvis utbygd til 
NATO-standard frem mot slut-
ten av 80-tallet da den ble nedlagt. 
Flyplassen hadde da en av landets 
lengste rullebaner og alle fasiliteter 
som en stor flyplass trenger. Kom-
munen og private overtok da hele 
området, og kultur og småindustri 
flyttet inn kort etter at de militære 
flyttet ut. Selve rullebanen og noen 
av støttebyggene rundt opprett-
holdes ennå som flyplass da Lista 
ligger rett under en av flykorrido-
rene og om et fly får alvorlige pro-
blemer og ikke rekker frem til enten 
Sola eller Kjevik Flyplass, kan de 
nødlande i Lista.
Hva har så dette med biltreff å 
gjøre? Absolutt ingenting – Jo 
forresten – Plassens beste bygg; 
Befalsmessen er base for Sør-
Norsk Volvotreff, og 2017 var det 
fjerde treffet i rekken.
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Befalsmessen har alle de fasilite-
ter vi trenger til å avholde et Volvo-
treff. Vi stiller ut bilene våre på 
gressplenen utenfor bygget, vi over-
natter på byggets enkelt- og dobbelt-
rom, vi spiser i matsalen, vi slapper 
av i salongen, vi griller utenfor, vi 
har tilgang på kjøkken og kjølerom 
og vi kan også slappe av i hagemø-
blene utenfor om været tillater det. 
Kort sagt har vi alt vi trenger!

Bygget og plenen utenfor gir en fin 
ramme om treffet, og selvsagt hadde 
vi bra vær denne helgen også.

Vår nærmeste nabo (5 meter fra 
husveggen) er campingplassen, så 
uansett hvordan vi tilbragte natten 
var vi samlet på et lite område.

Fredag
Treffet begynte egentlig tidlig 

i uken med forberedelser og plan-
legging. Det ble skrevet sjekklis-
ter og det ble krysset av etterhvert 

som punkt etter punkt ble sjekket 
ut. Fredags morgen ble alt utstyret 
pakket i biler og tilhenger og frak-
tet ut på Flyplassen. Vi har bare tre 
km å kjøre så vi ligger svært dårlig 
an for å ta premien for «Long Dis-
tance», men det har også sine forde-
ler å være «kortreist» da det alltid er 
noe som er glemt, eller må fikses.

Utpå fredagen var alt på plass 
og vi kunne forberede oss på å ta 
imot de første tilreisende. Utover 
ettermiddagen og kvelden kom den 
ene etter den andre, og til slutt var 
vi omtrent 20 personer som skulle 
overnatte og som nå gjorde klar for 
kveldene grilling.

Stekeosen lå tett over gressple-
nen etterhvert som maten ble til-
beredt over varmen, og praten og 
latteren gikk allerede høyt i svale-
gangen der folket hadde samlet seg. 
Maten ble fortært til god drikke og 
alle koste seg denne sommerkvel-
den. Sommer til tross ble det fort 
kaldt etter solnedgang, og vi trakk 
inn i salongen der praten selvsagt 
fortsatt.

I motsetning til tidligere år var 
antall som overnattet stort og alle 
dobbeltrom var bebodd av treff-
deltagere. Det kan ikke stikkes 
under en stol at denne kvelden var 
den hyggeligste fredagskvelden vi 
noensinne har hatt de årene dette 
treffet har blitt avholdt. Dess flere 
folk, dess morsommere ble det!

 
Lørdag / treffdag

Dagen begynte tidlig, og nytt av 
året var at vi sponset frokost for 
treffets overnattende. Vi var usikre 
på når folket ville stå opp og hadde 
dekket på allerede kl 7, men vi ble 
ganske alene den første timen frem 

mot kl 8 da de første kom tuslende. 
Frokosten var et tilbud som ble høyt 
verdsatt, og etterhvert ble det ganske 
folksomt rundt bordene. Mange nøt 
morgenkaffen og tok seg god tid da 
utstillingen ikke startet før ved 10-
tiden. Selvsagt var de som overnat-
tet på campingplassen også invitert 
til å spise frokost.

Etter fjorårets treff ble det ytret 
ønske om en vaskeplass for bilene, 
og i år hadde vi rigget til med vann-
slange. Mange takket ja til dette til-
budet, og til tider var det kø for å få 
brukt slangen. Selv rakk jeg å vaske 
to av de tre bilene vi hadde med oss 
denne helgen. Det ble rettnok bare 
en kattevask da det var en del ting 
som måtte ordnes før utstillingen 
tok til. Andre la langt mer arbeid i 
jobben med dertil bedre resultat. Er 
man på utstilling skal det åpenbart 
skinne!

Det ble rigget til et sekretariat 
ved inngangen til utstillingsområ-
det, men den kanskje største jobben 
var å rigge til serveringsteltet. Når 
det arangeres et treff som pågår 
i mange timer, så blir folket før 
eller siden både sultne og tørste. Vi 
hadde derfor salg av både kaffe og 
mineralvann, samt vafler og pølser 
i brød. Ikke bare var dette kjær-
kommet for deltagerene som kunne 

stille både sult og tørst, men det ga 
også en kjærkommen inntekt til 
treffet og således legge grunnlaget 
for kommende års treff.

Kl 10 ble utstillingen offisielt 
åpnet, men vi begynte å registrere 
biler da de første rullet inn på plas-
sen allerede ved 9-tiden. Ved inn-
sjekk ble alle bilene registrert med 
både info om eier/fører og selvsagt 
bilen. Deltageravgiften på kr 100 pr 
bil ble betalt i samme rennet. Det er 
en avgift uansett klubbtilhørighet/
biltype etc. og passasjerer kommer 
gratis inn. 

Fredag kveld ble grillkveld med god 
mat og godt drikke.
Befalsmessen er et ærverdig bygg, 
med en stor og svært praktisk sva-
legang  som gjør at vi kan sitte tørt 
uannsett vær.

De som valgte å campe var like i 
nærheten. Campingplassen ligger 
bare 5m fra husveggen.
Vi la vårt tydelige preg på parke-
ringsplassen utenfor. Bare Volvo så 
langt øyet rakk (kassebilen tilhører 
rengjøringspersonalet og harmo-
nien ble gjenopprettet da den bilen 
forsvant).
Det var premiærevisning for vårt 
banner med treffets logo, fem gamle 
Volvo’er stablet oppå hverandre. 
Banneret er en PVC-duk på 3x3m, 
noe Arve fikset på den andre siden 
av kloden sist vinter.
Vaskeplassen var et populært tiltak, 
og det ble vasket biler på løpende 
bånd lørdag morgen.

Vi har syv utstillingsklasser: 
• PV/Duett 
• Amazon 
• P1800/1800ES 
• 140-/164-serien 
• Klassisk Volvo (200, 300, 400, 

700 og 900-serien) 
• Nyere Volvo (850 og nyere) 
• Yrkeskjøretøy (lastebil, buss samt 

pickup eller varebil-yrkesrelasjon) 

Bilene ble plassert klassevis slik 
at det skulle bli enklere å bedømme 
dem og stemme på klassens fineste 
bil. Ved innsjekk ble det delt ut en 
stemmeseddel til bilens fører og evt. 
passasjerer fikk også hver sin.

På tvers av bilklassene vil også 
følgende biler bli premiert:

• Beste motorrom 
• Best lakk 
• Beste patina (beste urørte bil med 

normal slitasje) 
• Long distance (antall km som er 

kjørt fra hjemsted til treffplass)
• Peoples choice (treffets beste bil 

på tvers av alle klasser) 

Det deles ut tre premier til de 
tre beste bilene i hver av de syv 
bilklassene, og det er en større 
premie til beste bil i de fem tverr-
klassene.
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PV/Duett

29 Anders Steinshaug, Hamar
43 Per Helge Thorvaldsen, Lindesnes
42 Alf Helge Ramstad, Kristiansand

Amazon

14 Gunnvald Kristiansen, Vanse
36 Morten Bø, Lye
22 Ernst Vatne, Hommersåk

P1800

23 John Egeland, Nærbø
24 Marton Høyland, Varhaug
1 Svein Byremo, Lyngdal

140/164

31 Ståle Olsen, Bryne
5 Roger Pedersen, Brummunddal
7 Ottar Gauslå, Hynnekleiv

Klassisk Volvo

18 Mattias Time, Klepp Stasjon
32 Kjetil Utsogn, Finsland
35 Sander Paulsen, Bryne

Nyere Volvo

17 Leif Undheim, Undheim
13 Roar Egeli, Sirevåg
37 Anne K. Bø, Kvernaland

Yrkeskjøretøy

41 Toralv K. Birkeland, Tinevatn

Tabell 1: Resultat etter utstillingen. De tre vinnerene i hver klasse med hhv 
1. 2. og 3. plass (gull, sølv og bronse).

Været var strålende denne dagen. 
Godværsskyer, varm sol og tørr plen 
inviterte flere til å slå seg ned og 
nyte det gode været. Noen foretrakk 
plenen, mens andre måtte ha en stol 
å sitte på, og stoler var det vel nok 
av.

Vi har valgt å ikke stresse, men la 
utstillingen pågå noen timer. Erfa-
ringsmessig er det mange som vil 
slappe av og «pleie samværet» med 
likesinnede og ikke minst de vakre 
bilene våre. Da nytter det ikke med 
to timer til utstilling, stemming og 
premiering. Da blir det ikke tid til å 
prate og bli oppdatert på treff-fron-
ten. Mange av oss har ikke sett hver-
andre siden i fjor og det var mye å ta 
igjen. Timene gikk og hele tiden var 
det bare strålende smil å se. Folket 
koste seg og var fornøyd!

Midtveis i utstillingen ble det 
arrangert hjulskiftekonkurranse. På 
en jigg var det et hjul som skulle 

skrues av, berøre bakken og skrues 
på igjen. Dette ble gjort på tid, og 
det vanket en premie til raskeste hjul-
skift i både dame- og herreklassen. 

Det var en stor glede at det for 
første gang i treffets historie var del-
tagere i klassen for yrkeskjøretøy. 
Disse hadde glimret med sitt fravær, 
men i år kom det en Volvo lastebil.

Utstillingen gikk sin gang, og 
ved 15-tiden var alle stemmesedler 
levert inn og registrert. Så inntreffer 
det som absolutt ikke skulle skje. 
Opptellingen av stemmesedler på 
PC fungerer ikke. I hui og hast ble 
så sedlene tellet opp manuelt, og noe 
forsinket kunne dermed premieutde-
lingen ta til.

Klasse for klasse ble førerene av 
de tre beste bilene ropt opp og gikk 
frem for å motta sin premie. Først 
ble premiene i de syv bilklassene 
delt ut, og dernest de gjeveste pre-
miene; de fem tverrklassene.

Hvert år har vi hatt en kjøretur, og  
etter utdeling av premiene ble det 
gjort klart for årets kjøretur. Løypen 
var nesten den samme som i fjor, 
men i år la vi turen gjennom Farsund 
by før vi kjørte opp over Ravneheia, 
og videre mot Bøensbakken. 

Det er alltid noen som natur-
lig nok kan ha andre planer etter at 
utstillingen er over, men i år tror jeg 
nesten samtlige også ble med på kjø-
returen, for da vi kom i gang var det 
fra starten ikke mulig å se slutten av 
kortesjen.

I rolig tempo kjørte vi gjennom 
Vanse, videre gjennom Farsund, 
opp over Ravneheia før vi ankom 

Premieringen markerte også utstil-
lingens slutt, og det ble gjort klart 
for kjøretur. Bilene ble linet opp før 
vi i rolig tempo kjørte og viste oss 
frem gjennom Vanse og Farsund 
sentrum før turen gikk videre til 
Bøensbakken.
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Bøensbakken og kunne låse oss inn 
og rolig gli nedover bakken.

Tilstanden på bakken kan variere 
fra år til år, da regn kan vaske bort 
grus og gjøre veien om til en trak-
torvei. Noen dager før treffet tok vi 
derfor en spasertur for å sjekke at 
bakken var kjørbar, og det var den. 
Bakken er stengt i begge ender med 
bom, og kun åpen for fotgjengere 
og syklister. For bilarrangement 
som vårt blir bakken imidlertid 
åpnet av kommunen, som faktisk 
ser den kulturelle verdien i at vi får 
brukt bilene våre.

Midtveis i bakken stoppet vi og 
tok en ti-minutters pause, men de 
ti minuttene ble nok til nærmere 
en halvtime. Her kunne vi beundre 
utsikten over fjorden Framvaren, 
håndtverket i denne håndlagde veien, 
følelsen av den stupbratte fjellveg-
gen både over og under veien og det 
dramatiske fjellet som delvis henger 
ut over veien. Smilene avtok ikke av 
den grunn.

Denne veistumpen på et par kilo-
meter er selve rosinen i pølsen på 
kjøreturen vår, og når vi stopper her 
er det bare smil å se. Den halvtimen 

vi stopper her blir det snakket om i 
lange tider etterpå. Amazon-klubben 
hadde landstreffet sitt her i 2011, og 
fortsatt blir det snakket om denne 
bakken i det miljøet. 

På vei tilbake til treffplassen 
velger de fleste å takke for seg og tar 
av fra kortesjen. De av oss som skal 
overnatte til søndag, eller bare bli 
med på rekefesten ble med tilbake 
til Befalsmessen.

Utpå ettermiddagen ble det gjort 
klart for rekefest i spisesalen hvor 
det ble duket med langbord. Rekene 
ble lagt på folie i midten av bordet, 

og med engangbestikk ble det dekket 
til vel 40 personer. Under hver asjett 
lå en plastpose. Det blir ganske mye 
avfall fra rekene, men om hver bruker 
posen sin blir det svært lite som må 
ryddes etterpå. Tilbehør som brød, 
smør, sitron og majones ble dandert 
utover og etterfylt ved behov. 

Det vi virkelig så frem til er å kjøre 
ned Bøensbakken, denne hundreår-
ige smale veien som er hugget ut i 
fjellsiden. Vi tok en halvtimes stopp 
for å beundre veien, og ikke minst 
utsikten. Her var det bare smil å se.
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Vi kunne sette oss til bords og nyte 
et aldeles fortreffelig måltid. Noen 
av oss synes at reker er det absolutt 
beste som kan settes på et bord. Inni-
mellom munnfullene gikk praten og 
gode historier ble etterfulgt av run-
gende latter. Det tok et par timers tid 
før alle var mette og gikk fra bordet, 
fant veien til salongen og her fort-
satte praten til kvelden ble til natt. 
Innimellom måtte noen ut i svale-
gangen for å trekke «frisk luft».

Søndag / hjemreise
Søndag opprant til nok en god-

værsdag. Det ble også i dag span-
dert frokost på de overnattende, 
kl 8 denne gang etter erfaringene 
fra dagen i forveien, og nesten like 
mange fant veien til frokostbordet 
denne dagen.

Etter en solid frokost ble bilene 
pakket og det var klart for avreise i 
alle himmelretninger. Vi takket for 
oppmøtet og ønsket alle vel hjem. 

Vi passet også på å minne alle om at 
de var hjertelig velkommen tilbake 
neste år. Det var også de som var så 
fornøyde med treffet at de allerede 
nå bestilte rom for 2018-treffet.

Da vi til slutt sto igjen alene på 
plassen ble alt utstyret pakket inn 
i bilene våre, og to billass og et til-
hengerlass ble fraktet hjem og båret 
inn i kjelleren for lagring til neste år. 
Senere på kvelden kunne vi omsider 
sette oss ned og slappe av og la alle 
inntrykkene fra helgen sige inn. 

For stadig å forbedre oss ber vi 
om tilbakemelding fra alle deltagere, 
og stort sett er alle svært positive og 
fornøyde. Vi setter stor pris på kon-
struktiv kritikk, og er lydhøre en 
ønsker om endringer og forbedrin-
ger, for 2018-treffet skal bli bedre!

Helt på tampen vil jeg nok en gang 
takke alle deltagere for at de tok 
turen og håper at de koste seg like 
mye som vi gjorde denne helgen. 
Jeg vil også ønske alle velkommen 
tilbake i 2018 – andre helgen i juni 
– 8. - 10. juni. Vi ses!

La meg også benytte anledningen 
til å takke treffets sponsorer, for uten 
deres bidrag hadde det ikke vært 

mulig å arrangere treffet med de 
utgifter dette medfører:

• Kverneland Bil
• Volvo Norge
• Lindland Maskin
• Jørgenrud Bil og Deler
• BilXtra
• Hurtigruta Carglass
• Tine
• Fjordland kjøtt
• Coca Cola

Vi vil også takke Farsund kom-
mune for å åpne Bøensbakken for 
oss, samt takke for kulturmidlene: 

Farsund – en kommune som ser 
kulturverdien i vetaranbilhobbyen.

Før hjemreise ble det inntatt en 
solid frokost. Frokosten var forøv-
rig et populært tilbud som det ble 
satt stor pris på.
Så var treffet over for denne gang. 
Vi forlater Befalsmessen i trygg 
forvisning om at vi kommer tilbake 
neste år. Kommer du hit, andre 
helgen i juni 2018?

Vi ble over 30 til bords på lørdag-
ens rekefest, og vi brukte nærmere to 
timer på å spise, fortelle historier, og 
ikke minst, kose oss og le mye!
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