
                                                                                              
 
 
 

Träffkalender 2014 
 
Här hittar du info om träffar anordnade av Svenska Volvo C70-klubben eller där klubben är 
medarrangör. Årets viktigaste klubbträff är årsstämman den 10 maj i Motala. De 
viktigaste samarrangemangen är Tjolöholm den 18 maj i Tjolöholm, Vallåkra den 16-17 
augusti i Vallåkra samt VROM 22-24 augusti i Göteborg.  
 
 
Träffar organiserade av Svenska Volvo C70-klubben: 
Riksträffar: 
 
10 maj: Vårträff med föreningsstämma. Motala. Separat kallelse utgår till alla medlemmar. 
Se också hemsidan. Kontakt: Jan-Aage Haaland janaage.haaland@gmail.com 
 
Regionträffar: 
 
Region syd: 
 
28 juni: Studiebesök Nilssons Special Vehicles Laholm http://www.nilsson.se/ Start kl 10:00 
Sedan kör vi till en restaurang i närheten för lunch. När vi ätit färdigt åker vi en liten runda till 
ett privat bilmuseum där det ska finnas en C70 av första modellen med bara tresiffrig 
kilometerställning. Kontaktperson: Mikael Andreasson micke6908@gmail.com 
 
6 september: Vi träffas i Eslöv på Bilmånsson för frukost, sedan kör vi en liten runda  
till fyra olika slott (Ellinge slott (whiskydestilleri), Skarhults slott, Bosjökloster samt  
Trollenäs slott) sedan tillbaka till Bilmånsson i Eslöv. Kontaktperson: Mikael Andreasson 
micke6908@gmail.com 
 
Veckoträffar finns denna sommaren på Tydingesjöns camping varje Tisdag kl. 17-21 och 
på Vinkingaträffen i Löddeköping också varje Tisdag kl. 17-21. Vi har valt att inte 
bestämma något specifikt datum i år för C70-träff på dessa platser utan känner man att man 
vill delta någon Tisdag lägger man ut detta på Forumet några dagar innan så att de som har 
tid att hänga med på träff kan svara på forumet. 
 
 
Större träffar där Svenska Volvo C70-klubben medverkar: 
 
18 maj (PRELIMINÄRT): Tjolöholm Motor Classic, Tjolöholm. Mer info kommer. Kontakt: Jan 
Andersson JANDE138@volvocars.com 
 
 
16-17 aug: Vallåkraträffen. Enoch Thulins flygplats, Vallåkra utanför Landskrona.  
http://www.vallakratraffen.com/ Kontakt: Mikael Andreasson. micke6908@gmail.com 
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22-24 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):  
Gunnar Thiede g.thiede@hotmail.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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