
Agder-fylkene hadde svært lite å 
vise til på veteranvolvofronten, og 
kona mente at vi måtte kunne gjøre 
noe med det. Det hun hadde i tan-
kene var et treff for Volvo, arrangert 
som et helgetreff, med hoveddagen 
på lørdag. Som sagt, så gjort, Sør-
Norsk Volvotreff ble avholdt første 
gang i 2014, og vi har møttes hvert 
år siden.
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Treffplassen er den tidligere 
militære flyplassen på Lista, og den 
passer perfekt til vårt arrangement. 
Vi har et parklignende utstillings-
område, overnattingsmuligheter, 
nabo til campingplass, inneområde 
i tilfelle regn, tilgang på kjøkken 
- kort sagt alt vi trenger til å arran-
gere et treff.

Planleggingen av 2018-treffet 
begynte rett etter at 2017-treffet av 
avsluttet og pågikk frem til treffet 
ble åpnet (må innrømme at jeg blir 
litt lei av maset hennes til tider).

Det er mye utstyr som skal på 
plass. Fredag morgen fyller vi opp 
både en V70 og S80, i tillegg til en 
full tilhenger, med alt vi trenger for 
helgen. Da vi bor bare 3 km unna 
treffplassen er det fort gjort å svippe 
hjemom for å hente noe av det vi 
glemte første gang.

Med utstyret på plass kan vi 
begynne å ta i mot og ønske vel-
kommen til deltagere som har leid 
rom, eller camper med vogn eller 
telt. Mange kommer langveis fra, og 
noen har vært hos oss før.

Utover kvelden blir grillene tent 
og vi hygger oss med god mat og 
drikke. Skulle det komme noen 

regndråper trekker vi bare inn i sva-
legangen og fortsetter der vi slapp. 
For oss som arrangerer blir det en 
relativt tidlig kveld, mens deltagere 
fortsatte utover sommernatten.

Lørdag opprant til strålende som-
mervær, og kona forsvant tidlig for 
å tilberede frokosten som er inklu-
dert til alle treffets deltagere. Dette 
er populært blandt deltagere som 
setter pris på å samles allerede ved 
frokostbordet, og i løpet av et par 
timer har alle vært innom og fått 
en matbit. Imens har vi rigget til på 
uteområdet og gjort klart for salg av 
kaffe, brus, vafler og pølser.

Deltagere blir ønsket velkommen,  
betaler treffavgiften på kr 100, får 
informasjon om treffet og blir hen-
vist en plass å parkere. Parkeringen 
blir gjort i henhold til de klassene 
treffet opererer med:

• PV/Duett
• P1800/1800ES 
• Amazon 
• 140/160-serien 
• Klassisk Volvo (200, 300, 400, 700, 

900-seriene samt Volvo 60/66) 
• Nyere Volvo (800-serien og alle 

C/S/V/XC) 
• Yrkeskjøretøy

Trefflokalet vårt er befalsmessen, 
og utstillingsområdet er plenen på 
utsiden. Innrammingen av hekker 
og prydtrær gjør dette til en park, og 
dermed et perfekt sted å ha en bil-
utstilling. At deltagere også trives 
på plassen, vitner mange store smil 
om.

Treffet ble offisielt åpnet ved 10-
tiden og bilene strømmet på. Vi har 
ønske om å øke deltagelsen hver 
år, og det fikk vi med 10 biler flere 

enn året før. Totalt hadde vi 60 biler 
innom utstillingen, samt flere uten-
for som nysgjerrig publikum hadde 
med seg.

Utstillingen gikk sin gang, og 
deltagere og publikum fikk utedelt 
stemmesedler for å plukke ut tref-
fets tre beste biler i hver klasse. I 
tillegg skulle de plukke ut treffets 
beste bil i tverrklassene; beste mot-
orrom, beste lakk, best patina og 
treffets beste bil (Peoples Choice). 
Ved innsjekk blir kjørelengde til 
treffet oppgitt, og dette danner 
grunnlag for premien for Long Dis-
tance.

Været var upåklagelig og folket 
koste seg denne varme og solrike 
dagen. Enten benket de seg rundt 
bordene som var satt ut, eller spra-
det rundt bilene. Hele tiden summet 
praten og latteren lå over plassen 
hele dagen. Vi er en trivelig gjeng!

Innimellom hadde vi konkur-
ranse i hjulskift der et hjul skulle 
skrues av, i bakken og settes på 
igjen på kortest mulig tid. Det ble 
premie i både herre og dame-klas-
sen. Vi hadde også fått noen spon-
sorpremier og hadde loddtrekning 
av disse. Premiene ble trukket ut av 
deltagernummeret, og heldigvis ble 
den digre putekassen vunnet av en 
med en romslig V70.

Alt har en ende, stemmesedlene 
ble tellet opp og hvem som vant 
utstillingen var avgjort. En etter en 
ble vinnerene ropt opp og til applaus 
fikk overrakt sin premie. Premien 
var en tennplugg, montert på en fot 
og påsatt et gravert skilt. Med sam-
ling og fotografering av vinnerene 
var også utstillingen over.

Vi samlet oss nå for dagens andre 
happening; kjøreturen. Vi hadde 
planlagt en lengre tur enn normalt, 
men så fikk vi en bedre ide av  
Andreas Steinhaug som har et ferie-
hus på Borhaug like i nærheten. Den 
delen av bygda han har hus i er den 
eldste delen og husene ble plassert 
lenge før bilene gjorde sitt inntog 
og det er svært trangt i gatene. Hvor 
mange som valgte å bli med på kjø-
returen har jeg dessverre ikke tall 
på, men det var få som ikke kunne 
bli med. Kortesjen snirklet seg sakte 
gjennom de trange gatene, Andreas i 
PV først, og vi ble anbefalt å ta vide 
svinger for å få med bakenden av 
bilen rundt hushjørnene. Amazonen 
er ingen stor bil med dagens måle-
stokk, men den var mer enn stor nok 
for disse gatene. Anders hadde vars-
let naboene om at vi var på vei og 
alle sto ute og vinket til oss.

Etter at Anders hadde loset oss 
gjennom Borhaug, kjørte vi videre 
gjennom Vanse og Farsund før vi 
la turen opp over Ravneheia. Etter 
å hittil ha kjørt på asfalt tok vi nå 
av på en grusvei og var på vei ned 
den over 100 år gamle Bøensbak-
ken. Grusveien la seg etterhvert 
inn til fjellveggen og er delvis lagt 
på en naturlig fjellhylle og delvis 
hugget ut av fjellveggen. Den er 
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dramatisk og til dels skummel med 
loddrette stup over og under veien, 
bare beskyttet av stabbesteiner. På 
enkelte deler av veien henger fjel-
let ut over veien. Veien er smal og 
det er ikke mer enn en halvmeter på 
hver side av bilen. Vi stoppet midt 
i bakken og beundret både utsikten 
og ikke minst håndtverket som gjør 
at bakken ligger der inntakt etter 
alle årene som har gått siden 1904. 
Etter et kvarters tid satte vi oss i 
bilene og kjørte den siste biten til-
bake til treffplassen.

Vel tilbake ble det duket for reke-
fest. På et langbord midt i matsalen 
ble rekene lagt i midten og det ble 
dekket langs sidene. Vi ble 40 per-
soner i tallet. Etter at rekene var 
fortært trakk vi inn i salongen og 
ble der til kveld ble til natt.

Neste morgen var det på nytt 
dekket på for frokost til alle som lå 
over til søndag.

Etter frokost ble det pakket og 
så var det tid for å ta avskjed. Det 
ble ikke bare med et «Hade», men 
det tok en times tid eller to før vi så 
de siste Volvo-baklysene forsvinne 
rundt hushjørnet.

Så var det tid for å få treffutsty-
ret inn i bil og på henger, så siste 
opprydding i lokalet, og vi kunne ta 
turen hjem og få alt på plass i kjel-
leren.

Utpå ettermiddagen kunne vi så 
omsider sette oss ned og evaluere 
treffet. Det meste hadde gått svært 
bra og det satser vi på å gjenta neste 
år, noe gikk ikke så bra og det vi vi 
prøve en ny vri på for å se om det 
blir bedre. Vi fikk snakket mye med 
treffdeltagere denne helgen og fikk 
også innspill til hva vi kunne forbe-
dre. Dette er viktig tilbakemelding 
vi tar med oss videre i planlegging 
av kommende treff – som alltid blir 
andre helg i juni. Vi ses vel 7. - 9. 
juni 2019?
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