
                                                                                              

 

 
 
 

Träffkalender 2016 

 
Här hittar du info om träffar anordnade av Svenska Volvo C70-klubben eller där klubben är 
medarrangör. Årets viktigaste klubbträff är årsstämman den 14 maj. De viktigaste 
samarrangemangen under 2016 är VROM 19-21 augusti i Göteborg samt 
Vallåkraträffen den 20-21 augusti i Vallåkra.  
 
 
Träffar organiserade av Svenska Volvo C70-klubben: 
 
Riksträffar: 
 
14 maj: Föreningsstämma. Separat kallelse utgår till alla medlemmar. Se också Forum på 
hemsidan. Kontakt: Anders Lüborg borgangel@hotmail.com 
 
 
Regionträffar: 
 
Region öst  
 
Säsongpremiär 1 maj  
Säsongpremiären med italiensk motorträff i region öst söndagen den 1 maj flyttar i år till 
Wenngarns slott i Sigtuna mellan Stockholm och Uppsala. Karavanen från Wenner-Gren 
Center vid Sveavägens norra ände i kungliga huvudstaden avgår klockan 10.  
Reine & Mona Boström, regionansvariga öst, telefon 070-213 26 37  
 
Mot Öland 4 maj 
Karavan från Stockholm och söder ut förbi Norrköping utgår från Shellmacken i Alby 
onsdagen den 4 maj klockan 11 för vidare befordran till European Car Meet på Öland den 5–
8 maj. Alla bokar och betalar själva stuga på Böda Sand. Reine & Mona Boström från region 
öst bor i stuga nummer 21 4–8 maj som är en något större för totalt 2 735 kronor (inklusive 
avgift för bilträffen). 
 
5–8 maj 
Se under region Syd, nedan. 
 
Till årsstämman 14 maj 
Karavan från Stockholm till årsstämman på Flygvapenmuseet i Linköping avgår från 
Shellmacken i Alby lördagen den 14 maj klockan 8. 
 
Nationaldagen 6 juni vid Taxinge slott  
Traditionsenligt firar regionen nationaldagen i sörmländska Taxinge måndagen den 6 juni. 
För boende i Stockholm samling vid Shellmacken i Alby klockan 9 för karavan till 
tågstationen i Taxinge–Näsby för att åka ångtåg cirka klockan 11. Vi kommer sedan tillbaka 
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till stationen efter en timma för att köra en kort sträcka till Taxinge slott. Vid slottet äter vi upp 
oss på bakverk samt tar eventuellt en promenad runt slottet och längs Mälaren.  
 
 
Region väst: 
 
22 maj: Tjolöholm Classic Motor. http://www.tjolöholmclassicmotor.se/  Kontakta Jan 
Andersson jan.a.t.andersson@gmail.com 
 
19-21 aug: Volvo Rendezvous for Owners and Members (VROM). Utställning och marknad 
på Arendal, Göteborg. Mer info kommer på http://www.vrom.org/ 
 
 
Region syd: 
 
5-8 maj: Region Syd drar tillsammans med Region Öst till Ölands egna bilträff den 5-8 maj. 
Fler regioner är välkomna! 
Bilträffen arrangeras på Sveriges största campingplats, Böda Sand. 
Jag själv kör upp den 4/5 vid 15.30 från Malmö och har bokat övernattning stuga till den 8/5. 
De som kan är välkomna att höra av sej så kan vi köra tillsammans annars går det bra att 
komma upp den 5/5 med. Tiden som träffen startar den 5/5 kommer snart på deras hemsida  
europeancarmeet.com  
Men boka så snart som möjligt sista bokningsdag är 17 april och uppge att ni ska på 
bilträffen så får ni bo 4 nätter och betala för 2 !!  
Bokning av bilträff och boende görs av medlemmarna själva på europeancarmeet.com  
Svenska Volvo C70 klubben står inte för några av dessa kostnader  
 
Väl mött!  
Patrik Persson regionansvarig Syd  
Mobil 0765948553 
 
6 juni: Humleslingan  
Vi träffas på Bäckaskog slott kl 10.00  
Vid 11 tar vi en runda runt Ivö-sjön och avslutar på Bellas place i Bromölla  
Och för de som vill övernatta från den 5/6 finns både Bellas place och campingen på Ivö m 
bilfärja över till en mysig ö. Övernattning står var och en för själva  
Föranmälan till träffen senast 27/5 till Patrik Persson 0765948553 eller 
patrik.persson69@hotmail.com   
 
20-21 aug: Vallåkraträffen. Enoch Thulins flygplats, Vallåkra utanför Landskrona.  
http://www.vallakratraffen.com/ Kontakt: Mikael Andreasson. micke6908@gmail.com 
 
3 september: Fulltofta Naturcentrum  
Samling på Hardys gatukök i Höör kl 10.00 
Kl 11.00 kör vi en runda i landskapet och tar oss till Fulltofta Naturcentrum där det blir 
tipsrunda ut till en bro byggd 8m upp i träden fast man går på markplan så ingen fara och 
passa på att ta en tur i byggnaden med utställning om människan, naturen och de spår vi 
lämnar efter oss. Där finns också café och sen avslutar vi med lite korvgrillning för alla 
hungriga samt prisutdelning på tipsrunda.  
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Föranmälning senast 14/8 till Patrik Persson 0765948553 eller 
patrik.persson69@hotmail.com   
 
 
 
Större träffar där Svenska Volvo C70-klubben medverkar: 
 
16 jul: Volvo-träff Njurunda, Sundsvall. Platsen/adressen är Rotvik 105. Har du några frågor 
så ring, SMS, eller mail till p164b@telia.com. Mobil 070-2939164 säkrast mellan kl 18-21. 
 
19-21 aug: Volvo Rendezvous for Owners and Members (VROM). Utställning och marknad 
på Arendal, Göteborg. Mer info kommer på http://www.vrom.org/ 
 
20-21 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):  
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Jan Andersson JANDE138@volvocars.com 
 
Region Norr (Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Härjedalen, 
Jämtland, Västerbotten, Norrbotten):  
Vakant 
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