Träffkalender 2017
Här hittar du info om träffar anordnade av Svenska Volvo C70-klubben eller där klubben är
medarrangör. Årets viktigaste klubbträff är årsstämman den 6 maj. Dessutom det Andra
Nordiska Volvo C70-mötet den 17-18 juni på Sjaelland, Danmark. De viktigaste
samarrangemangen under 2017 är VROM 18-20 augusti i Göteborg samt
Vallåkraträffen den 19-20 augusti i Vallåkra.

Träffar organiserade av Svenska Volvo C70-klubben:
Riksträffar:
6 maj: Föreningsstämma i Köping. Separat kallelse utgår till alla medlemmar. Se också
Forum på hemsidan. Kontakt: Gunnar Thiede gunnarthiede63@gmail.com
17-18 juni: Nordiskt Volvo C70-möte. Roskilde, Norra Sjaelland, Danmark. Vi startar på
www.vikingeskibsmuseet.dk vid 10-tiden på lördagförmiddagen. Avslutar med tur i vackra
omgivningar och titt på gamla fordon vid 14:00-tiden på söndagen. Detaljinfo om program
och bokning kommer v7. Kontakt: Mikael Andreasson micke6908@gmail.com
Regionträffar:
Region öst
1 maj: Traditionsenligt går regionens premiärtur till Italiensk motorträff vid Wenngarns slott i
närheten av Sigtuna i Uppland den 1 maj. På motorträffen vid slottet kan italienska skönheter
från Ferrari, Fiat och Alfa Romeo beskådas. Möjlighet att förtära finpizza och slottets egen
IPA. Samling framför Wenner-Gren Center vid Sveavägens norra ände i Stockholm för
karavan mot Sigtuna över Märsta klockan 09:30. Sambandscentral aktuella dagen 070-295
30 23.
1 juni: Premiär för årets hamnträffar i sörmländska Trosa är den 1 juni. Hamnträffarna bjuder
stämning som en folkpark med lottförsäljning och veteranbilar i den idylliska staden med
många näringsställen. Samling för karavan vid Shellmacken i Alby söder om Stockholm
klockan 16:30. Samband under karavanen telefon 070-295 30 23.
3 juni: Ångans dag med tåg Taxinge-Näsby–Mariefred
Region öst ångar på med att åka museijärnvägen från Taxinge-Näsby till Mariefred tur och
retur under Ångans dag i Södermanland lördagen den 3 juni.
Samling vid Shellmacken i Alby söder om Stockholm klockan 09:30 för att köra i karavan till
järnvägsstationen Taxinge-Näsby. Vid stationen kan vi förhoppningsvis parkera, annars vid
slottet några hundra meter längre bort, och ta ångtåget mot Mariefred klockan 11:27.

I Mariefred är vi i en och en halv timma för att sedan åka ångtåget tillbaka till Taxinge-Näsby
och fika på slottet med Sveriges längsta kakbord. Kontanter kan vara bra att ha för köp av
tågbiljetter. Väl mött!
Reine & Mona Boström
regionansvariga 070-295 30 23.
8 juli: Vi besöker Linnès Hammarby, mannen som gav alla växter och djur latinska namn
som knappt går att uttala. Sedan styr vi kosan till Gamla Uppsala. Därefter åker vi till
Örbyhus slott och besöker platsen där Erik XIV satt fången och åt ärtsoppa tills han dog. Styr
sedan mot Dannemora Gruvor och Vallonbruket Österbybruk. Hemfärden går via Norrtälje
om vi orkar. Så boka in den 8 juli och packa picknick-korgen!
Samling sker vid Wenner Gren center på parkeringen 09:00-09:30 då vi påbörjar färden.
Om någon har frågor når ni mig på 0708-93 85 78 alt sorenhansen@telia.com.

Region väst:
21 maj: Tjolöholm Classic Motor. http://www.tjolöholmclassicmotor.se/ Kontakta Jan
Andersson jan.a.t.andersson@gmail.com
18-20 aug: Volvo Rendezvous for Owners and Members (VROM). Utställning och marknad
på Arendal, Göteborg. Mer info kommer på http://www.vrom.org/
Region syd:
6 juni: C70 Syd hälsar alla medlemmar välkomna till att ta reda på hur slätt det är på
Söderslätt. De anmälda kommer att få en beskrivning av turen via epost. Vi tar emot
anmälningar via epost eller telefon. Väl mött på toppen av Stenberget.
Kontakter: Göran Bergdal – goran@bergdal.eu 0703-896959 eller Patrik Persson –
patrik.persson69@hotmail.com 0765-948553

Större träffar där Svenska Volvo C70-klubben medverkar:
21 maj: Tjolöholm Classic Motor. http://www.tjolöholmclassicmotor.se/ Kontakta Jan
Andersson jan.a.t.andersson@gmail.com
24-25 maj: European Car Meet, Böda Sand krono-camping på Öland.
www.europeancarmeet.com. Kontakt: Patrik Persson 0765948553
patrik.perssson69@hotmail.com.
18-20 aug: Volvo Rendezvous for Owners and Members (VROM). Utställning och marknad
på Arendal, Göteborg. Mer info kommer på http://www.vrom.org/
19-20 aug: Vallåkraträffen. Enoch Thulins flygplats, Vallåkra utanför Landskrona.
http://www.vallakratraffen.com/ Kontakt: Mikael Andreasson. micke6908@gmail.com

Fler träffar planeras och listan kommer att uppdateras efterhand.

Regionansvariga
Region Syd (Skåne, Blekinge, Småland, Öland):
Patrik Persson patrik.persson69@hotmail.com
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

