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Det var paret Sandra och Peter
Johansson som för femte året i
rad allangerade Maskinträffen
Hogarhamnen.

Succd på frilten i Tanum
lnte ens coronapandemin kunde stoppa den populära fordonsträffen utanför
Tanumshede. För femte gången arrangerades Maskinträffen
Hogarhamnen, och alla typer av fordon och maskiner välkomnades.
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edan 2016.:rranperas
,l"n u, ea MasL niraftcn
Hoga,nåmnen ett par l, lo.
meter utanför Tanumshede i
norra Bohus än. Detta ar var nget
undantag trots al t.
Första helgen augusti var det
fu I fa( pa narkerna hos fam ljen
lohansson med nrangder av ol ka
fordon och aktiv teter för alla
ä drar och snraker. Personbilar.
lastbi ar. traktorer. tändkule
motorer, mopeder, motorcyklar och
entreprenadmaskiner hade grup
perats upp pa gardsplaner, gräs
\,,tor och akern-rarker. Det kördes
flera traktorpul ngheat och ett ut
manande surha hade upp atits for
terrängb lar, traktorer och ATV:er.
Aven de yngre barnen fick eka.
men da iden stora lropDborgen.
TRÄFFENS ARRANGöRER Peter
och Sandra.lohansson som trl

vardags driver bä rgningsföretag.
hade sedvan gt nred ett axplock
ur den egna saml ngen b andade
fordon och mask ncr för både
arbete och noje. Nagot extraordl
närt fran deras sida b ev det dock

inte

ar, bortsett fran att Peter
Bärgare' alltid fyl t är samband
med träffen. Annat var det 2016

dä de överraskade besökarna
genonr en offent ig förlovning son-r
do d punkt programnret. Aret
efter togs nästa steg och nrask n
träffen samkördes da nted parets
bröl op.
OMKRING 1.500 valde att beso
ka träffen under de tva dagarna.
Siffran lag nägot lägre än före
gående år, mycket pä grund a\r
coronapandentin.
Det blevju lyckat med tan[e
pa de förutsättningar v hade.
säger Peter som kämpat för att

träffen ska fö ja alla regler och
rekonrnlendationer. Bland annat
genom att begransa anta et per
soner inonr flera avspärrn ngar
och ge nrollighet t ll handtvätt och
sprltning pa f era stat oner.
Samtid gt deltog betyd igt f er
fordon. Närnrare bestanrt 207
ti lantalet. vilket var ett rekord.
Även det pa grun.l av pandem n.
da regelratta fordonsträffar sonr
bekant var t tlegränsade t ll an

ta et Lrnder aret. v lket skapat ett
uppdän-rt behov.

Nuova ägd av Lasse Larsson

llevadsholm.
Bland lastb larna vackte er
vägverksgu Scania P93 nred
kärra t lhorande Mel erudsb.
Gert Lund mest gi ande b ar.l
de renoverade astb larna.
''Sandra Bärgare" flck rned
sin orenoverade Scanra Vab s
156 f est röster bland b arfa
bru ksskick. tra ktorklasser'l
var det en Wheel House nrif
Hä

traktor ägd av Oskar By a nde'
sorn fick med s g prset henr r
rebbestad.
Även de som inte f ck mec
sig några priser hem lär ha !.
nöjda. L kasa pub ik och nte
m nst arrangdrerna som nu s "
tar in sig pa nästa mask ntra"
Hogarhamnen, och det v I no.
mycket t I för att det inte ska
G

DET VAR en b andad kompott
fordon. nraskiner och ti behör pa

gunrr hju.lånrhju och arver

vanerancle sk ck. Pub iken fick
ocksa tr fa e att ge s n äsikt och
rosta tranr s na favoriter o ika
k asser.

I persorlr sk assen föll va et
pa err f fl reio!erad Fiat 500

av 202L.
Av Bo Notvinge (text och foto
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Vinnare ipersonbilsklassen vär Lasse Larsson
med en Fiat 500 Nuova 1957. EmilOlsson frän
samma by kom med en Volvo Amazon 1965.
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Traktortraktoren lVi e Nilsson hade just provat
kamhorl'ig-ele_ -.eo en BM 230 Viclor från
1959 nere isurha et oa träffområclet.

Sandra Johansson har bland annat en ScaniaVabis L56lran 1964 i ordrt originalskick. Med
den vann hon klassen för orenoverade lastbilar

Traktolpullingen var elt populärt inslag och kördes under bådå dagaina.
Viktor Bäck tävlade I klassen upp
2.OO0 kg med en Votvo T230.
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Gert Lund från Melleiud vann klassen Renoverade lastbllar med sin
Scania P93 trån 1990. Den blev en rlktlg publkfavorit.

tltflatte SfU+60 skotare var ba§erad på BM Votvo 4OO Buster.
Detta exemplar kom lnte långväga tlll tiäffen utan
hörde gården.
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