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Redaktørens ord
Snart er det vår og ny kjøresesong
for mange veteranbileiere. I tillegg
til at kjøretøyet skal være i teknisk
god og trafikksikker stand er det
viktig at forsikringen er i orden.
Antar at de fleste har fått med seg at
LMK har skiftet samarbeidspartner
fra Watercircles til IF. Du som
forsikringstaker må selv sende inn
fullmaktskjema for å få flyttet over
forsikringen til IF, ellers har du ikke
de gode betingelsene som LMKforsikringen gir. Husk også at forsikringen er en meget viktig inntektskilde for LMK.
En annen ting å tenke på er at en standard LMK-forsikring dekker inntil 300.000 kr. Mange klassikere har hatt kraftig verdistigning de siste årene, og man har kanskje pusset opp kjøretøyet
en del også. Har din klassiker passert 300.000kr grensen så bør
du vurdere å utvide forsikringen. Info og fullmaktskjema finner
du på lmk.no, eller snakk med Leif eller Per som er kontaktpersoner for LMK-forsikringen i vår klubb.
Det blir nye regler fra 1.mars 2018 for manglende forsikring på
kjøretøyer. Hvis man mangler forsikring på en registrert bil så
straffes man med dagbøter på 150 kr pr.dag inntil skiltene er
levert inn. Dette må betales før bilen kan registreres igjen. Det er
derfor viktig å sjekke at en bil du vurderer å kjøpe ikke har
utestående bøter som må betales før registrering!
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline
8.juni. Ha en fin vår!
Øyvind
Forsidebilde: Renault 4CV og NSU Prinz, fra filminnspillingen «Lykkelandet». Foto: Gaute Svindland
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!!!
Så var det nytt år med nye gevinster. Vinteren har vært sur og lang,
de fleste lengter nok etter tørre saltfrie veier slik at de kan ta i bruk
finbilene sine. Noen har nok solgt og noen kjøpt nye biler i løpet av
vintersesongen. De fleste benytter seg av Facebook så vi blir jo
oppdaterte etter hvert som de formidler bilder og tekst av nykjøp.
I skrivende stund så har vi hatt vår første søndagskafe
på Særheim, alt er ikke ferdig i magasinet, men det er
fullt brukenes. Dugnadsånden er på topp og vi har kommet lengre enn vi hadde trodd, vi har nok mulighet til å
begynne å fylle opp med biler etter påske. Det har vært
flere utfordringer, blant annet med en forsinket brannvegg. Vi har måtte endre litt på de oppsatte planer, men
vi ligger bra til. Når vi får foretatt en storvask av taket i
utstillingshaller så blir det nok bra. Arbeidet med å få
flyttet container er også i gang. Vi trenger medlemmer
med til å drifte museet med ansvar for søndagsdriften,
billettsalg etc.

Vi står i starten av årets sesong, mange nye treff og
arrangementer som skal besøkes. Vi er arrangør av
Vestlandstreffet i år. Men vi skal før den tid arrangere treff på Orre 10.mai, Spilehjulsløpet 2. juni og
forhåpentligvis åpent hus på Særheim i anledning
Nasjonal Motordag 6.juni. En av våre største suksesser, Cab&Co starter opp igjen i april.
Marsmøtet er som vanlig årsmøte, så her er det bare
å stille opp uten redsel for å bli valgt, valgkomiteen
har ordnet dette på forhånd.
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

VESTLANDSTREFFET
2018

Som tidligere skrevet så er det vi som er arrangør av årets Vestlandstreff. Komiteen har hatt mange møter
for å komme til et bra opplegg. Nytt av året er at det går over 3 dager med aktivitet både fredag og søndag.
Påmeldingen har startet og det er kommet en del påmeldinger, men vi trenger alltid mange flere, så nøl
ikke, meld deg på dette flotte opplegget. Alt om løpet er omtalt over flere sider lengre bak i bladet. Påmelding kan sende via post/mail eller direkte på vår online påmeldingslink. Vi skal også ha offisielle åpning
av Rogaland Bilmuseum samme helgen.
Vestlandstreffet er et stort og viktig arrangement for vår klubb, så meld dere på eller ønsker dere å være
postmannskap så er også det mulig.

NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner
•
•
•
•
•
•
•

Anker Magne Olsen, Tananger
Eddie Øverland, Sandnes
Egil Tveit, Stavanger
John W. Markhus, Sandnes
Sissel Udstuen, Ålgård
Audun Voll, Vigrestad
Gisle Morten Hetland, Sandnes

•
•
•
•

Kåre Slettebø, Bjerkreim
Sølvi Slettebø, Bjerkreim
Lars T. Børve, Stavanger
Per Arne Salvesen, Hundvåg

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement.
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MAGASINET MED BORD OG STOLER

TEKST:Odd Arild Sundsteigen Foto:Cato Roland & Odd Arild

O

mbygging av fjos til bilmuseum går
stadig fremover. Vi begynner å se en
ende på alt grovarbeidet. I disse dager har vi tatt
lokalet i bruk som søndagskafe og medlemslokale. Det eneste som mangler i magasinet er fast
innlegg av strøm, men dette er underveis. Vi
kunne ikke gjort alt dette arbeidet uten kjempeinnsats fra vår trofaste dugnads gjenger. Alt av
gulver i hallene er støpt og impregnert. Vegger
begynner å få det utseende de skal ha. Den store
utfordringen for øyeblikket er å få vasket hele
taket innvendig. Vi har fått ned en god del av
utstyr som har stått lagret. Delelageret er ferdig
og de har startet med å lage oversikt over hvor alt
finnes. Kjøkkenet begynner å ta form, gulvet er
lagt og kjøkkenskaper/benker er montert. Alt
rørarbeidet er utført og kjøkken maskiner er på
plass. Toalett er ferdig innredet og klart for bruk.
Magasinet har fått parkett på gulvet og bord og
stoler er på plass.

Nå begynner arbeidet med å fylle opp museet
med biler og annet utstyr/utsmykking. Det gamle
verkstedet vi hadde på Bråstein skal settes opp
igjen. Utfordringen er å få til en velfungerende
utstilling som tar seg av alt vi har å by på.
Vi er også på jakt etter folk til å være med å hjelpe på museet om søndagene med billettsalg etc.
Så hvis du ønsker å være med å hjelpe, ikke vær
blyg, gi oss beskjed .

UTSTILLINGSHALL
DELELAGER MED MYE DELER I 3 ROM

STORT KJØKKEN MED GOD PLASS

GAMMELBILENS VENNER

ROGALAND BILMUSEUM

Kjære Veterankjøretøy entusiaster:
I år inviterer Gammelbilens Venner til det tradisjonsrike

Vestlandstreffet den 10. til 12. august.
Vi gleder oss til at vi samtidig skal kunne ha offisiell gjenåpning av Rogaland
Bilmuseum. Klubben har vært uten egne møtelokaler og museum etter at leieavtalen vi
hadde ble sagt opp for 3 år siden. Det siste året har vi inngått en ny avtale om leie, og på
ny hatt dugnadsinnsats på et intensivt nivå for å ominnrede fjøset til forsøksgården på
Særheim i Klepp kommune.
Vi har lagt løpet til august ettersom de senere år har denne måneden statistisk
hatt bedre vær enn mai/juni. De fleste har nok lagt bak seg en del andre treff rundt om i
landet når vi kommer på ettersommeren, og på den måten fått opparbeidet en god
appetitt på nye opplevelser sammen med venner og kjente i veterankjøretøy miljøet.

Innkvartering for løpsdeltakerne blir på Bryne Kro & Hotell. https://www.brynekro.no/
Ved bestilling oppgis deltakelse i Vestlandstreffet 2018 og vi har fått priser på
henholdsvis:
Dobbeltrom kr 900,- pr natt og

Enkeltrom kr 750,- pr natt

Begge priser er inklusiv frokost.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen, men det vil bli en avgrensning i
deltakerantallet basert på prinsippet først til «møllen får male».

1. Deltagere og Kjøretøy
Alle kjøretøy med to tre eller fire hjul kan delta forutsatt de har fylt 30 år. Kjøretøyet
skal være registrert og forsikret. Antall passasjerer er begrenset til det antallet
kjøretøyet er registrert for. Kjøretøyet skal bære Løpsmerket under hele
arrangementet.
Alle entusiaster, uavhengig av klubbtilhørighet,
er velkomne til å delta. Vi håper på deltakelse fra
det ganske land.

Vi oppfordrer alle deltakerne til å stille i tidsriktige antrekk!

2. Klasseinndeling
Det blir premiering i 5 klasser:
Biler før 1940
Biler fra 1940 – 1960
Biler etter 1960
Motorsykkel
Beste Ekvipasje

3. Gjennomføring av arrangementet
Vestlandstreffet 2018 er tradisjonen tro et turløp med poster underveis.
Startrekkefølgen bestemmes av komiteen og vil være primært drevet av
påmeldingsrekkefølgen. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli bevisst overstyring av
dette av hensyn til gjennomføringen.
Detaljerte rutebeskrivelser vil bli utlevert før start, det vil være veianvisere i form av
skilting langs ruten og på de plassene hvor veivalget kan være besværlig eller trafikken
krever regulering vil det være mannskaper som hjelper til.

4. Program
Fredag den 10. august klokken 18:00:
Aften Cruising fra Bryne Kro & Hotell. Turen inneholder besøk på en av Jærens
interessante severdigheter og avsluttes med felles bespisning på Vidsyn i 20 etasje i
JærenForum. http://www.vidsynbryne.no/hjem
Utsikten fra 20 etasje i 360º omkrets er fabelaktig. Lokalene ligger i gåavstand fra Bryne
Kro & Hotell.
Det er egen påmelding for dette arrangementet i påmeldingsskjema. Påmeldingsavgiften
er inklusiv varmrett og kaffe

Lørdag den 11. august:
Løpet starter fra Kverneland Bil AS Ford forhandleren på Bryne.
https://kvernelandbil.no/ Startstedet ligger like over veien fra Bryne Kro & Hotell.
Frammøte klokken 09:00
Starten går klokken 10:00
Ruten er ennå ikke fastlagt, men vi kan love en spennende løype med store variasjoner i
landskap og topografi.
Innkomsten er lagt til den offisielle åpningen av Rogaland Bilmuseum på Særheim.
Dette blir et eget arrangement som alle løpsdeltakerne vil få være med på.

Løpsavslutning med Classic Middag klokken 19:00 i de stemningsfylte lokalene
til Rogaland Bilmuseum. Det blir muligheter for kjøp av drikke til maten, og
Veteranbuss vil transportere gjester fra Bryne Kro & Hotell til Museet på Særheim.
Tilsvarende er det tilrettelagt transport for returen. Busstransport betales direkte til
sjåfør.

Søndag den 12. august klokken 10:30
Vi starter fra Kverneland Bil AS og kjører til Stangeland sitt museum i Vigdelveien.
For de som skal nordover er dette på veien. Det er en liten omvei for de som skal
sørover, men vel verdt omveien for å få med deg et besøk.

Påmeldingsskjema
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHGrvS6HX1rBcHXek7xIeWwu2JCTnCzhpzlzlMN0ehDMaw/viewform

Påmeldingskjema til Vestlandstreffet 2018
10. til 12. august
Arrangør Gammelbilens venner
Navn ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………….
Postnummer/ sted……………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………………………….
Kjøretøy:
Merke/type………………………………………………………………………………………………
Årsmodell…………………………………………………………………………………………………
Reg nummer…………………………………………………………………………………………….
Spesielle kjennetegn…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Fredag:
Aftencruising kl 18.00 kr 250.- pr person

antall
personer

kr

Lørdag:
Startkontingent kjøretøy inkl lunsj fører

kr 500.-

Lunsj for passasjerer i bilen kr 150.- pr pers

antall
personer

kr

Classic middag på Særheim kr 300.- pr person

antall
personer

kr

Totalt å betale kr
Påmeldingsfrist 10/5-2018. Startnummer tildeles fortløpende.
Betaling til konto nr 3207.20.55798
Påmelding er ikke gyldig før betaling er mottatt
Påmeldingsskjema sendes til: vestlandstreffet2018@gmail.com
Etteranmeldte belastes med kr 200.- ekstra i startkontingent.

Påmelding kan og sendes pr post til: Elisabeth Michaelsen, Niels Juels gate 22, 4008 Stavanger
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NSU og Rogaland Veteran Speedway Museum på Sola.

Tekst & Foto
Gaute Svindland

Rett ved Sola strand hotell mot ruinkirken ligger det en rød løe på høyre side.
Det er lokalene til NSU og Rogaland Veteran Speedway museum. Museet
startet i disse lokalene 1.3. 2017. og det er styrene i NSU-Klubb avd.
Rogaland og Rogaland Veteran Speedway Klubb som står bak driften. Det er
medlemmenes egne sykler og biler som er utstilt og flere pokaler og bilder fra
store speedway løp. Her er mye spennende og se på og nysteikte vafler og
god kaffe fås i kiosken. Museet har åpent på lørdager mellom kl.14.00-17.00.

1959 NSU Quickly 50 ccm

NSU Super Max (18 hk.) m/Junac sidevogn.

1958 NSU Quickly TT-Sport 50

Til venstre:
1958 NSU Maxi 175
ccm (12.5hk).
Til høyre:
1958 NSU Prima 175
ccm m/ 12v selvstarter.

Stolte Speedway tradisjoner er i varetatt.
Her er sykler som har herjet rundt på
speedwaybanene fra den tiden speedway var en publikumsmagnet og det var løp på Forus
travbane.
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Moonshine motorklubb 20 års jubileum
Tekst & Foto: Gaute Svindland

26. august inviterte Moonshine motorklubb til jubileumsfest
og utstilling for å feire 20 år på Årsvollveien på Sandnes.
Det var en åpen invitasjon der alle motorinteresserte var
velkomne til å se på kjøretøyene til klubben og klubbens
venner. Klubbens medlemmer driver både med biler, mest
amerikanske, og motorsykler. I forrige nummer av
Spilehjulet kunne du se mange av de flotte motorsyklene
som var utstilt denne dagen. Denne gangen viser vi bilene,
her var det mye tøft!

11
11

FASCINERENDE — WANKELMOTOR

hvor ble det av wankelmotoren?
Av Eivind Edvartsen
Foto lastet ned fra wikipedia.com, auto.de, bildata.dk, rcgroup.com, gieldaklasykow.pl,
siodrome.com, odd-bike.com, pinterest.com

Det er gått over 50 år siden vi begynte å se biler og Skog konstruerte en femkantet
med wankelmotorer på veien. Men hvorfor slo
forbrenningsmotor i 1923.
Over: NSU Spider type 56
aldri denne fantastiske konstruksjonen an?
Genialt
Porsche. Og motorer opptil 32 liter ble bygget av
Egentlig er jo prinsippet genialt, men tetningsNavnet til motoren stammer fra Felix Wankel
andre selskaper.
problemene er store.
som ble født i 1903. Helt siden 1924 hadde
Allerede i 1934 presenterte Felix Wankel moto- En særegenhet var Graüpner fabrikken som
han spekulert på denne rotasjonsmotoren. Og
ren med forbedrede tetninger for Daimler Benz, laget modellflymotorer på 5ccm.
som syttiåring fortsatte han å eksperimenterte men ideen fikk lunken mottakelse av den da
med konseptet ved Bodensee i Tyskland.
administrerende direktør Dr. Kissel, som oppfattet Wankel som en oppfinner av ting som ikke
Gammel historie
Egentlig er historien langt eldre, og skrives tilba- lot seg serieprodusere. Wankel derimot mente
ke til 1588, da Ramellis brukte ideen i rotaat Dr. Kissel hadde nok vært sjef i en hestestall
sjonspumper. Senere bygget Cooley en rotaom ikke Gottlieb Daimler hadde vært oppfinner.
sjonsdampmotor i 1901. Svenskene Wallinder Deretter begynte Wankel å jobbe med motorutvikling hos BMW. Senere jobbet han for NSU og
brukte wankel prinsippet som kompressor på
en 50 kubikk og satte ny hastighetsrekord på
hele 190 kmt.

Lisenser

Cooley Steam Engine

Tidlig på 60 tallet selger Wankel lisenser for
produksjon, bland annet til Yamaha, Mazda, og
senere skaffer Deutz AG, Mercedes og Krupp
seg rettighetene. Det dreide seg om både bensin og dieselmotorer.
På bilutstillingen i Frankfurt viser NSU Spider
den første serieproduserte bilen med wankelmotor, den hadde da en 500 ccm motor på 50
hk. Men motorproblemene sto i kø, og NSU
kjøpte tilbake nesten alle bilene og vraket dem.
Så ble Rolls Royce interessert, etterfulgt av

Felix Wankel

NSU RO 80
Men det var vel først i 1967 da NSU lanserte
RO 80 at en ny epoke ble skrevet. Wankelmotoren hadde da fått 115 hk, og med en kompakt
motor fikk bilen et lavt panser, avrundete kanter og lav luftmotstand. I tillegg hadde den
svært gode kjøreegenskaper. Sammenlignet
med andre biler fra denne epoken var NSU
langt forut for sin tid.
At bilene var tørste kan neppe stikkes under en
stol, og at det var hyppige motoroverhalinger
kunne møtende RO 80 eiere bekrefte når de
hilste – de viste nemlig med fingrene hvor
mange ganger motoren var overhalt.
Hovedproblemet med lekkasjene lå som tidligere nevnt i skrape-pakningen, eller det vi kan
sammenligne med stempelfjører i en vanlig
motor. Problemene med den tidligere Spider
Type 56, og skrotingen av nærmere 3000 biler
hadde kostet NSU mye. Og da VW kjøpe opp
Audi og NSU ble K70 en videreføring av RO 80,
men da med en stempelmotor.

Norton P43 fra 1977 med wankel på 588cc.

Egentlig er wankelhistorien omfattende, og flere
andre bil og motorsykkel -merker forsøkte seg.
Men nærmest plutselig i 1977 så ble det ene
etter det andre prosjektet skrinlagt. Motoren ble
rett og slett for tørste og forurensende, selv om
den kunne være økonomisk i jevn fart. Videre
var dette med royalty på produksjonen også en
kostnad, og man kan jo spekulere på bilindustrien venter på at denne går ut på dato. Videre vil
nok dagens elektronikk og materialkunnskaper Mazda RX-8 med en 1,3 liter wankel på 189-228 hk.
løse de fleste ”sykdommene”, men det gjenstår
og se om noen blåser liv i wankelmotoren igjen. Mazda
Japanerne med Mazda er nok de som har vært
mest trofaste og videreutviklet wankelmotoren.
Flere av modellene hadde wankelmotorer opp
gjennom årene, men i 2012 var RX-8 det siste
året Mazda leverte biler med rotasjonsmotor.
Den ble rett og slett for tørst og forurensende.
Likevel ryktes det at det jobbes med ny EV modell som planlegges lansert i 2019-20, den skal
muligens bli en hybrid med wankelmotor.
###

Graupner produserte wankelmotorer på 5ccm til
modellfly.

1—3. Bensin—luftblandingen suges
inn. Mens trekanten roterer mot
klokka på illustrasjonene.
4—6. Ved posisjon 4 har kammeret
oppnådd maksimal størrelse og
kammeret stenges. Og blandingen komprimeres.
7—9. Tennpluggen antenner, og
forbrenningen skjer.
10—12. Eksosen pumpes ut.
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”Lykkelandet” - filminnspilling
Tekst&Foto: Gaute Svindland
I midten av september fikk vi i Gammelbilens Venner en forespørsel fra Maipo Film AS om å bidra med kjøretøyer til en TV
produksjon. De var interessert i kjøretøyer fra ca. 1945-1972 som var vanlige i bybilde rundt 1970-tallet. TV serien vil bli vist på
NRK neste høst og handlingen er fra Stavanger da oljeeventyret startet.
Mange av oss i Gammelbilens Venner stilte opp og bidro til at serien ble tidsriktig. Her er noen bilder fra kjøretøyene som ble brukt
under innspillingen. Noe vil kanskje kjenne igjen kjøretøyer, men det stemmer ikke helt med reg. nr. For å gjøre det mest mulig
virkelig ble det satt på ”falske” L og RE skilter på enkelte biler.
Det var veldig kjekt å være med. En av våre medlemmer kom helt fra Suldal med to-takter Saab og hadde kjørt tidlig om morgenen
bare for å bidra med å krysse Saudagt. i 5 sek.
Nå gleder vi oss til neste høst når serien skal vises i 8 episoder à 45 min. Produksjonen har et budsjett på 96 millioner og har
internasjonalt potensiale, så snart møter vi opp i Hollywood. Mer info om serien finnes på NRK sine nettsider og på TV
Aftenbladet.
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Over: Far og datter Svindland klar for filminnspilling
Under: Pia Tjelta og Per Kjerstad spiller et rederpar i dramaserien «Lykkeland». Foto: Petter Skafle Henriksen / NRK

HUSK!
- Å betale medlemskontingenten i tide!
- Generalforsamling/Årsmøte 20.mars kl.19:00 på Særheim!
- Overføre LMK forsikringen din til IF!
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Nyttekjøretøy – I Transportens tjeneste
Husflytting med M.A.N
Flytting av hus i Sandnes 1957. Denne MAN MK25 fra
1953 tilhørte AS Veidekke i Sandnes. Mulig den ble brukt
under utvidelsen av flyplassen på 50-tallet. 8/6-1960 ble
bilen overført til AS Veidekke i Moss. Da fikk den
sannsynligvis B-skilt. Er det noen som kjenner igjen
huset? Kilde: Sola Bil &Mek
Foto: Jærmuseet.

M.A.N brannbiler

Skretting&Vigre i Sandnes forhandlet M.A.N lastebiler før
i tiå. Undertegnede husker best Skretting&Vigre som
British Leyland forhandler på 70-tallet.
Solide M.A.N beredskapskjøretøyer på Sola flyplass i 1984
Foto fra Sola Bil&Mek

Tekst: Øyvind Flatekvål
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TERMINLISTE 2018
Her er terminlisten for 2018. Husk at det hver
søndag kl. 12 til kl. 14 er søndagskafe på Særheim. I sommer halvåret er det kjøretur med Cab
& Co hver onsdag kl 1800 fra Rådhuset i Sandnes.
Februar:
•

27.februar: Medlemsmøte kl. 19 på Særheim

Mars:
•

20.mars: Årsmøte/generalforsamling kl 19
på Særheim. Valg av styre og verv. Velkommen! Merk datoen, pga påsken!!

April:
•

24.april: Medlemsmøte kl. 19 på Særheim

Mai:
•
•
•
•
•

Juni:
•

•
•
•
•

1.mai treff på Jærhagen, Klepp
1.mai AMCAR treff på Kvadrat
10.mai, Kristi Himmelfarts Treff på Orre
26.mai, Vossarudl´n, Vosss
29.mai, medlemsmøte på Særheim kl 1900
2.juni, Spilehjulsløpet 2018, start fra klubbhuset på Særheim, mer info
www.gammelbilen.no
6.juni, Nasjonal Motordag på Særheim
15-17.juni, Norgesløpet 2018, arr Grenland
VK
16.juni, Wings & Wheels utstilling,Flymuseet
26.juni, Grillfest på Særheim kl 1800

Det tas forbehold om feil datoer og eventuelle
endringer.

REFERAT FRA STYREMØTE
7.desember 2017
Møtested: hos Trond i Mor Åsesvei 1 Stavanger
Tilstede var: Trond G.Rasmussen, Arnt Frode Michaelsen, Aage
Svendsen og Odd Arild Sundsteigen
Referat siste styremøte opplest og vedtatt.
Aktiviteter siden sist:
Medlemsmøter: August, Leif M.Skare fortalte fra LMK stafetten.
September,vising av bilder fra Danmarksturen. November,
årets basar
Aktiviteter: Hafrsfjorddagen 2.september 21 biler utstilt. Tur til
veimuseet 24.september over 60 kjøretøy stilte. Grøtfest
2.desember over 60 til stede.
Medlemsmøter/aktiviteter 2018:
Medlemsmøter: Januar, visning i de nye lokalene på Særheim.
Februar, forsikring. Mars, årsmøte. April, besøk av bulkespesialist. Mai, olje
Terminlisten 2018: Denne er under arbeid, Odd Arild innhenter
opplysninger om treff og aktiviteter fra andre klubber.
Årsmøte 2018: Regnskap for 2017 må være ferdig og revidert til
februar. Valgkomiteen jobber med innstilling til valget.
Innsatspokal 2017: Få inn forslag til passende kandidater, styret
har også innstilt kandidater til pokal.
Styremøter 2018: Odd Arild setter opp datoer for hele året, legge
opp til 6 styremøter pr.år
Særheim:
Odd Arild orienterte om status med arbeidet på Særheim. Det har
vært bra deltakelse på dugnader, men det er de samme som
går igjen hver uke. Frode orienterte om utgifter til nå på Særheim, de ligger noe under budsjett, men det er bra. Alle fakturaer samles i en perm. Utlei til klubber og fester ble diskutert, når det gjelder klubbutleie så håper vi på samme opplegg som vi hadde på Bråstein. Vi må få laget en museums
komitee som skal drifte museet.
Vestlandstreffet 2018:
Her er det egen komite som tar seg av opplegg og utførelse. Disse
rapporterer til styret.
Regnskap:
Regnskap gått gjennom pr. 1.desember, en god del utgifter knyttet til Særheim, ellers inntekter i rute. Vi har skiftet bank til
SR bank, lage egen aktivitetskonto. Bestille Vipps til bruk
museum, treff,
delesalg etc.
Kontingent:
Satt opp fra kr 350,- til kr 400,-, familie medlem kr 50,- som før.
LMK:
Informerte om nye LMK forsikring, prøve å få representant til å
komme på medlemsmøte.
Referent: Odd Arild
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Innkalling til årsmøte i Gammalbilens
Venner tirsdag 20.mars 2018

Styret har bestått av:

Dato: 20.mars 2018 kl 1900
Sted: Postvegen 212, Klepp
AGENDA:
1.
Åpning, styret ønsker velkommen
2.
Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer
og referent.
3.
Årsberetning fra styret for året 2017
4.
Regnskap for året 2017
5.
Innkomne forslag
6.
Valg v/valgkomiteen
7.
Innsatspokal 2017

Formann: Odd Arild Sundsteigen
Nestformann: Trond G. Rasmussen
Sekretær: Steinar Ødemotland
Kasserer: Arnt Frode Michaelsen
Styremedlem: Aage Svendsen
Revisor: Tolleiv Hølland
Webansvarlig: Odd Arild Sundsteigen

Ansvarlig søndagskafe:
Øyvind Nielsen

Valgkomiteen:
Øyvind Flatekvål/Per Eiene overtok høsten 2017
Gaute Svindland

LMK forsikring:
Per Eiene
Leif M. Skare

Spilehjulet:
Redaktør: Øyvind Flatekvål

Huskomite:
Leif M. Skare
Ole Chr. Simonsen
Per Eiene
Odd Arild Sundsteigen

Aktiviteter:
Det har vært avholdt 5 styremøter, 9 medlemsmøter og 26 cab. og
co turer. Søndagskafe har hatt åpent ca. 40 ganger. Vestlandstreff
komiteen har hatt møter.
Kristi himmelfartstreff på Orre med over 70 biler tilstede, meget
vellykket. Vi arrangerte Spilehjulsløpet for kjøretøy eldre enn 1940.
Her var 25 kjøretøy som deltok. Løpet ble tatt godt imot og vil også
bli arrangert i 2018. Utstilling i anledning Antikk og Retro messe på
Figgjo. Grillfest på Særheim, fullt hus. Danmarkstur med 19 biler,
meget vellykket tur på over 1 uke. Utstilling i anledning Fjordsteam
Stavanger. Minneløp med 20 biler til start. Vi var deleansvarlig for
LMK stafetten som gikk til Arendal, meget positivt. Klubbtur til
veimuseet i Dirdal sammen med Tempo klubben, over 60 biler deltok. Grøtfest for familien med over 60 personer. Julebord på Sola
med over 58 deltakere.
Ellers har klubbens medlemmer deltatt på mange ulike arrangement i distriktet, for å nevne noen: Vestlandstreffet i Bergen, Norgesløpet i Kongsberg, Ryfylkeløpet på Tau.

Innsatspokaler: Per Nysted og Svein Refsnes
Annet:
Vi har avholdt våre møter på musikkloftet til Per Nysted på Bryne.
Vi har pr. 31.12.2016 enda ikke klart å få godkjent nye medlemslokaler, dette jobbes det aktivt med. Klubben har fått bruksendring
for bygget på Særheim og arbeidet med ombygning er kommet
godt i gang. Aktivitetsnivået i klubben er meget høyt og det er meget bra med deltakelse på de ulike aktiviteter. Økonomisk går klubben greit, vi har i år hatt underskudd pga. ombygging av bygget på
Særheim, men vi har fortsatt penger på bok.

Spilehjulet:
Har kommet ut med 4 utgaver, meget bra tilgang på stoff.

Museet:
Det har vært arrangert dugnader ved museet siden juni måned, fra
august har det vært 3 dugnader pr. uke med bra deltakelse.
Antall medlemmer pr.31/12 2017, 391 stk.
Steinar Ødemotland
Sekretær

Styret i Gammelbilens Venner har bestått av:

Formann: Odd Arild Sundsteigen (på valg)

Nestformann: Trond G.Rasmussen

Sekretær: Steinar Ødemotland (på valg)

Kasserer: Arnt Frode Michaelsen

Styremedlem: Aage Svendsen
Huskomite:

Leif M.Skare

Ole Chr. Simonsen

Per Eiene

Odd Arild Sundsteigen
Revisor for 2017 har vært:

Tolleiv Hølland
Valgkomiteen for 2017 har bestått av:

Formann: Øyvind Flatekvål, Per Eiene fra
høsten 2017

Medlem: Gaute Svindland
Nærbø 18. februar 2018
Steinar Ødemotland
Sekretær

Har du fått ny adresse/mail/mobil?
Vi får stadig blader/brever i retur med påskrift feil
adresse etc. Det er viktig at dere sender oss deres
nye adresser eller mailadresser, har du fått ny mobil, husk å gi oss beskjed om nytt nummer.
Vi bruker mye mail i våre utsendelser til medlemmer, får du ikke mail fra oss, send oss en beskjed
på SMS 454164 36 eller post@gammelbilen.no
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

