
Beskrivelse af Harrevig Træf gennem årene 

2014 
I år var vejrguderne igen med os, da vi holdt træf ved Harrevig lørdag d. 14. juni – og mere 
end 350 betalende gæster mødte op for at se på de mange fine Volvo’er, som var kommet 
til træf. Ca. 110 stk af slagsen. Så der blev kigget og beundret og sparket dæk i stor stil. 

Der var som sædvanlig hoppeborg og tegnekonkurrence for børnene og tips en 13’er for 
de voksne, hvor man bl.a. skulle svare på hvilken type dæk, der var på Carls røde 
amazon, hvilken farve Finns 900 fra 1998 var, hvilken type gear der var i Anjas 
æblegrønne amazon. Der blev trukket lod blandt alle rigtige besvarelser om fine præmier. 

Ved 16-tiden blev der overrakt pokaler til de 9 flotteste biler, som blev valgt via People’s 
Choice – og vinderne var: 

210/544:  Henry Schmidt Hansen 
Amazon:  Per Beck 
P1800:  Jørgen Christensen 
800:  Jakob Madsen 
200:  Knud Lindholm Andersen 
700-900:  Martin Lund Andersen 
SV/C/XC:  Søren Schmidt 
140:  Kristian Pedersen 
    Vinder af Long Distance 

Long Distance pokalen gik i år til Preben Sørensen fra Svinninge, og Årets spand blev 
Henrik Bodilsens 544. 
 
Dagen sluttede af med en hyggelig aften, hvor ca. 55 gæster spiste helstegt pattegris. 
Herefter fulgte den traditionelle auktion over sponsorgaver – i år var Dan Søgaard Hansen  
auktionarius og fik solgt alt fra vaterpas, ismaskine, Volvo-merchandise til god rødvin til de 
fremmødte. Træfudvalget og bestyrelsen vil gerne takke vore sponsorer, som bidrager 
med de mange flotte sponsorgaver – vi har med deres hjælp igen formået at få et fint 
overskud på vores træf. 
 
Træffet sluttede af søndag morgen med fælles morgenmad og oprydning på pladsen. 
 
Stor tak til alle hjælpere, gæster og sponsorer for igen at gøre Harrevig Volvo Træf til det 
hyggeligste Volvo-træf i Danmark  
 
 
 
2016 
Vi havde et skønt træf ved Harrevig lørdag d. 11. juni – med 127 Volvo’er på pladsen og  



mere end 330 besøgende. For en gangs skyld lykkedes det at få vejrguderne på vores 
side – der var blå himmel og solskin. Vi fik filmet træfpladsen med et dronefly – se filmen 
på vores facebook-side, her får man et godt indtryk af de mange fine Volvo’er. Tak til alle 
deltagere, sponsorer og de mange frivillige hjælpere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kan vi evt lægge dronefilmen fra Facebook ind på hjemmesiden?) 
https://www.facebook.com/SallingVolvoKlub/videos/971106303010318 
 
Tak til Kevin Boisen Lund for denne video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fgV88GOlyJo 
 
 
 

2017 
Vi havde et skønt træf ved Harrevig lørdag d. 10. juni – med 132 Volvo’er på pladsen og  

mere end 350 besøgende. Det startede "lidt" vådt fredag, så vi kom bagefter med 
forberedelserne, men heldigvis blev det rigtig dejlig vejr på selve træfdagen og vi nåede da 
også det hele. Det er en rigtig skøn fornemmelse, når Volvo’erne strømmer til, og vi 
ligefrem skal rubbe os for at undgå kødannelse ved indgangen. Der var tegnekonkurrence 
og hoppeborg for børnene, som der plejer samt tips en 13’er for de voksne. Der var 
pokaler til de flotteste Volvo’er i 10 kategorier – valgt af publikum ved People’s Choice.  Se 
vinderne her: 
 
 

 

 

 

 

Tak til Kevin Boisen Lund for denne fine video: 



https://www.youtube.com/watch?v=Z7iDkGBGYxk 

 

2018 
Harrevig Volvo Træf er vel overstået – med rekordstort antal biler og rekordhøje 
temperaturer. Hele 150 flotte Volvo’er – nye og gamle – var mødt op. Det blev en varm 
men skøn dag – med masser af Volvo-snak, sparken til dæk og kolde fadøl. Dagen 
igennem var der tegnekonkurrence for børn og mulighed for at vinde præmier på 
indgangsbilletten. Sidst på eftermiddagen blev der uddelt pokaler i 10 forskellige kategorier 
– vinderne blev fundet ved People’s Choice. Og en nordmand blev præmieret med Long 
Distance pokalen for at have kørt 577 km til træffet. Sidst men ikke mindst blev der uddelt 
en spand med bilpleje produkter til årets spand.  

2019 
Harrevig Volvo Træf 2019 er vel overstået Vi havde en rigtig hyggelig dag trods en  
regnbyge eller 2 . Klubbens 20 års jubilæum blev fejret med gratis kaffe og kage til alle – 
og det blev fejret godt og grundigt: der blev spist 4 store lækre pladekager fra Sevel 
bageri. Der kom næsten ligeså mange Volvo’er som sidste år, hvor vi havde rekord: 149 
biler var på pladsen. Der var pokaler til de flotteste Volvo’er i 10 kategorier, valgt af 
publikume ved People’s Choice. 328 gæster trodsede regnbygerne og deltog i vores træf. 
Efter spisning (hvor alle billetter var udsolgt) blev der ved lodtrækning givet små gaver til 
børnene. 
Efter en god auktion over de mange sponsorgaver var der “Happy Hour” i teltet i 2 timer. 

. 


