
 

Vi startede året med lidt garagehygge i Jerslev, som viste sig at 
blive så vel modtaget, at det hurtigt blev besluttet, at det skal 
fortsætte og heldigvis har flere af vores medlemmer meldt ind, 
at de gerne vil lægge tid og garage til.
 
 

 
Forårstræf hos Ringsted Liftudlejning 16. april. Stort frem-
møde af nye og gamle (biler), mulighed for at komme en tur i 
liften og se Ringsted fra oven og køretur til bymidten.
 
 

 
Cruisingtur i Odsherred 29. april. Mange fremmødte og en 
dejlig køretur i den nordvestlige del af Sjælland, efterfulgt af 
stor buffet på Strandlyst. Ingen gik sultne hjem.
 
 

 
Generalforsamling i Sneslev 21.maj. Carsten Frimodt holdt et 
godt foredrag om de gode gamle dage på Roskilde Ring. 

  
Drengerøvsaften i Skælskør 26.maj. Desværre intet plan-
lagt hjemmefra, men flere havde alligevel fået samlet en lille 
hyggelig Volvo-koloni.
 
 

  
Pinsen 3-4 juni. Timewinder, Veterantræf på Grønnæssegård 
ved Hundested. Igen, sommeren 2017 var sgu ikke den bedste, 
men alligevel drog flere afsted med campingvogn, eller teltet i 
bagagerummet.
 
  

  
National køredag 5. juni. Vi fik samlet en pæn sjat Volvo’er i 
haven ved Sorø Akademi. Flere hundrede biler fyldte byen og 
vejret var fantastisk.

Så er 2017 fortid og 2018 allerede godt i gang.
Hvorfor så ikke bruge lidt tid på at se 

hvad der skete i 2017 og samtidig se frem til - 
og glæde sig til alt som skal ske i 2018.
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Gavnø 11.juni. En af de få juni dage med tørvejr hele dagen og 
fremmødet blev stort. Alle havde en hyggelig dag på Volvo-
standen. Tine fik en flot 1.præmie i Concours de Charme.
 
 

 
Træf i Hampen 29-31 juli. En hel weekend i hyggeligt selskab. 
Vejret var la-la men alle havde et par hyggelige dage. Årets 
første pokaler blev delt ud.
 
 

 
Drengerøvsaften i Stenlille 25. august. Mange biler og mange 
mennesker. En rigtig fin dag, der sluttede med fyrværkeri og 
brændere for dem der havde extra dæk i bagagerummet.

 
Træf i Sorø hos Nikolaj 27. august. Årets sensommertræf. 
Stort fremmøde på en rigtig flot dag vejrmæssigt. Vi fik sagt 
velkommen til mange af sommerens nye medlemmer, hygget 
og kastet med krydsnøgler dagen lang. Årets sidste pokaler 
blev delt ud.
 
 

 
Løvfaldstur 24. september. Igen et kæmpe fremmøde. Køretur 
i det vestsjællandske og efterfølgende frokost og hygge.
 
 

 
Madpakketure havde vi også et par stykker af. En tur til spid-
sen af Røsnæs og besøg på Vestsjællands Veteranmuseum.

Ud over det, var vi til stede ved 
Swapmeet,  Køng og flere andre 
steder. Hvis du ikke allerede har 
været forbi, så besøg også vores 
hjemmeside og se mange flere 
billeder fra vores arrangementer: 
www.danskvolvoklub.dk/gallerier 
og træfkalenderen for 2018  på 
www.danskvolvoklub.dk/trafkalender              Vi ses derude!

PÅ TRÆF MED

DANSK VOLVOKLUB
OG BJARNE NYELAND
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