
                                                                                              
 
 
 

Träffkalender 2015 
 
Här hittar du info om träffar anordnade av Svenska Volvo C70-klubben eller där klubben är 
medarrangör. Årets viktigaste klubbträffar är årsstämman den 23 maj i Halden, Norge 
med sammanhängand Nordiskt C70-möte. De viktigaste samarrangemangen under 
2015 är Vallåkra den 15-16 augusti i Vallåkra samt VROM 21-23 augusti i Göteborg.  
 
 
Träffar organiserade av Svenska Volvo C70-klubben: 
Riksträffar: 
 
23 maj: Föreningsstämma. Halden. Separat kallelse utgår till alla medlemmar. Se också 
hemsidan. Kontakt: Jan-Aage Haaland janaage.haaland@gmail.com 
 
23-24 maj: Stort evenemang med det första Nordiskt C70-möte i Halden, Norge. Mer info 
kommer på klubbens hemsida; www.svenskavolvoc70klubben.se 

 
Regionträffar: 
 
Region öst: 
 
Säsongpremiär den 1 maj: 
 
Som tidigare har aviserats arrangerar region öst en träff i samband med Italienska 
motordagen vid Skoklosters slott fredagen den 1 maj. Italienska skönheter från 
märkesklubbar finns till beskådande på plats och kanske tusen entusiaster av såväl gamla 
som nya fordon. Vi parkerar våra fina C70 så nära slottet som möjligt klockan 11:00 och går 
sedan runt och umgås. Slottet som ligger fantastiskt vackert vid Mälaren i Uppland är öppet 
för besökare. När vi tycker att det är dags tar vi sedan våra C70 och åker i karavan på 
mycket fin, ringlande bilväg till Uppsala för besök på klassiskt konditori. Bästa hälsningar,  
Reine & Mona Boström, regionansvariga öst, telefon 070-295 30 23  
 
Nationaldagen 6 juni med ånga och sötma  
 
Nationaldagen i öst firas vid Taxinge slott med ångtåg och bakverk lördagen den 6 juni. 
Medlemmar som kommer från Stockholm och norr över samlas på parkeringen framför 
Wenner-Gren Center vid Norrtull i norra änden av Sveavägen klockan 09:00 för att i karavan 
köra till Taxinge-Näsby tågstation. Där parkerar vi bilarna för att ta tåget mot Läggesta nedre 
klockan 11:03 och vara tillbaka i Taxinge-Näsby klockan 12:04. Sedan kör vi bilarna den 
mycket korta sträckan till Taxinge slott för att där äta upp oss på bakverk och kanske ta en 
promenad i slottsparken och längs Mälaren. Varmt välkomna önskar Reine & Mona Boström, 
regionansvariga öst, telefon 070-295 30 23   
 
Hamnträff i Trosa 2 juli och motorträff i Västmanland 20 juli  
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Region öst ordnar två träffar under juli: 
 
Torsdagen den 2 juli  
klockan 18 till 21 är det hamnträff i sörmländska idyllen Trosa i regi av ortens 
veteranbilsklubb (www.trosaveteranbilsklubb.se). Kvällen avslutas med ett cruisingvarv i 
Trosa.  
Vi samlas vid Shellmacken i Alby klockan 17 för att köra i karavan den gamla vägen över 
Tullgarn. På Statoilmacken i Järna har vi uppsamling för medlemmar utanför Stockholm.  
 
Måndagen den 20 juli styr vi mot 20- årsjubilerande motor- och veteranfordonsträffen i fagra 
Westerqwarn, Strömsholm (www.westerqwarn.se). Evenemanget pågår mellan klockan 17 
och 20, kaféet har öppet till klockan 21.  
Vi samlas vid Shellmacken i Alby klockan 17, på Statoilmacken i Strängnäs är det 
uppsamling för boendes utanför Stockholm.  
Varmt välkomna till dessa träffar!  
Reine & Mona Boström, regionansvariga öst, telefon 070-295 30 23        
 
 
 
Region syd: 
 
9 maj: Vi startar med en liten Vårträff i Södra regionen denna dag och det blir en repris på 
vår allra första träff här i söder. Kl. 09:30 Träffas vi på Bäckaskogslotts parkering för besök i 
slottets park och lite bil prat, när detta är avklarat då kör vi en runda där vi förhoppningsvis 
får se blommande fruktodlingar med slutmål Bellas Place för att äta en Brunch för dom som 
vill och när vi är mäta och belåtna så slutar denna träff. 
 
30 juni: Kl 17-21 Träffen är på Tydingesjöns Camping och är till för alla bilar varje Tisdag 
från Maj till September mellan kl. 17-21 men vi har valt detta datum därför vid denna tid på 
året brukar där vara flest bilar att beskåda om vädret tillåter. 
 
14 Juli: Kl 17-21 Träffen är på Vikingatiders plats i Löddeköping och är till för alla bilar. Den 
är varje tisdag från maj till september mellan kl. 17-21 men vi har valt detta datum därför vid 
denna tid på året brukar där vara flest bilar att beskåda om vädret tillåter. 
 
12 september: Svenska Volvo C70 Klubben i Södra Regionen slutar träffåret med att starta 
kl. 09:30 på Vägstationens parkering i Brösarp. Efter lite bil prat kör vi mot Kiviks Musteri för 
att kunna inhandla Äpplen och lite av Musteriets delikata sortiment. För de som vill finns en 
liten park i närheten att beskåda med en del utländska träd och växter. Senast vid kl. 12:00 
kör vi en runda på Österlen mot Tryde för ett besök på The 50:s museum där vi beräknar 
vara senast kl. 13:00. För att gå in och besöka detta museum får man betala 70 kr i inträde, 
denna träffen avslutas c:a vid 15:00. För långväga medlemmar finns det otroligt många 
alternativ för övernattning på Österlen. Det är bara att söka på Webben: ”boende på 
Österlen”. 
 
 
Större träffar där Svenska Volvo C70-klubben medverkar: 
 
15-16 aug: Vallåkraträffen. Enoch Thulins flygplats, Vallåkra utanför Landskrona.  



                                                                                              
http://www.vallakratraffen.com/ Kontakt: Mikael Andreasson. micke6908@gmail.com 
 
21-23 aug: Volvo Rendezvous for Owners and Members (VROM). Utställning och marknad 
på Arendal, Göteborg. Mer info kommer på http://www.vrom.org/ 
 
 
Fler träffar planeras och listan kommer att uppdateras efterhand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Regionansvariga 
 
Region Syd (Skåne, Blekinge, Småland, Öland):  
Magnus Hallgren magnus_baske@yahoo.se 
 
Region Öst (Östergötland, Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Gotland):  
Reine och Mona Boström reine.bostrom@lo.se mona.bostrom@telia.com  
 
Region Väst (Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland):  
Jan Andersson JANDE138@volvocars.com 
 
Region Norr (Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Härjedalen, 
Jämtland, Västerbotten, Norrbotten):  
Vakant 
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