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Kasserer:
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Museumskasserer RB:
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LeifM Skare
Hallvard Nordahl
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Ole Chr. Simonsen
Øyvind Nielsen
Andreas Auestad
Tor Inge Fjermestad
Li var Helland
Roger Thompson
KarlufSoma
Jan Sandanger

Tlf: 51 55 54 55
51587991
51 62 48 92
94 52 27 05
51 67 41 45
90 69 32 56
51 48 45 28
5 1521329

Spilehj ulet
Utgiver: Gammelbilens Venner.
Klubbadresse : Postboks 3029 Mariero 4095 Stavanger, klubb faks: 51 58 799 1
Utgis:
4 ganger i året
Opplag: 360 eksemplarer
Annonseplass pr. nummer:
kr. 400,00
helside
halvside kr. 200,00
hel bakside kr. 500,00

Redaktør:
Kåre G. Sem, Losbåtveien 6
4056 Tananger
Tlf: 51 699534/90771353
ksem@stavanger.kommune.no
Layout, redaksjonelt stoff.

ETTERTRYKK.: tillates hvis kilde
oppgis, samt at redaktør underrettes.
Redaksjonen påtar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder
oss retten til å forandre
manuskripter.

Redaksjonskomite:
Teknisk spalte, annonser.
Ole-Petter Rosland, Heiamyra 10 B
4033 Stavanger
Tlf: 515707 33 / 916918 63
E-mail olep.rosland@laerdal.no
Foto: Egil Tveit, Nystølveien 8 B,
4027 Stavanger

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.
DEADLINE nr.2-02 er 31.mai

Tlf. 51543067/91623522

Forsiden viser medlemsportrettet denne gang, Ivar Sunde, i sin Chevrolet fra
1926 klar til start i Rally Tronåsen 2001.
2

SPILEHJULET 1-2002 - organ for Gammelbilens Venner

I Formannens

ord /

I skrivende stund er det ennå noen flekker med
snø ute, jeg håper for all del når dere leser dette
at vårsolen glinser i bakkene, og at de siste delene
av klargjøring før sesongen (som de fleste har
ventet med til siste liten) er i ferd med å bli utført
på veterandoningen.
Gammelbilens Venner har som dere leser annet sted i bladet lagt opp til det
vi har valgt å kalle "Jærstafetten 2002" i år.
Halvard som initiativtager og primus motor har lagt grunnlaget for noe vi
håper skal bli en aktivitet som samler mange i distriktet med fellesinteressen
"Veterankjøretøy". Det er forståelig at det finnes merkeklubber og andre klubber
med særinteresser, dog vet vi at medlemmene i disse klubbene i det store og hele
har samme interesse som oss i Gammelbilens Venner, og dersom vi på denne
måten kan skape en fellesaktivitet har vi kanskje lagt grunnlaget for noe enda
større i vårt eget distrikt.
Det er som dere ser ikke lagt opp til noen faste program for møtedagene i
vårmånedene. Det kan likevel dukke opp noe, så gå ikke glipp av møtene.
Det sosiale samkvemmet gir spire til aktivitet rundt doningen også mellom
møtene, og skulle du ha en utfordring du ikke finner ut av er det stor
sannsynlighet for at en av klubbmedlemmene kan hjelpe.
Ønsker alle en riktig god start på sesongen og vel møtt til det første
løpet i Jærstafetten onsdag den 17. april.
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ORIGINALBIL I STA V ANGER- Riley one point five 1958 model.
Bilen ble kjøpt ny i Norge i 1958 og den var da et prøve eksemplar. Og derfor er
det kun dette eneste eksemplaret av modellen i Norge i dag. Bilen fremstår som en
originalbil. Tekst og foto: Kåre G. Sem
Bjørn Finnestad er eier av bilen og den har vært i
familien siden 1969. Bilen er solgt ny i Oslo og
skal vist ha kommet her til distriktet i forbindelse
med flytting. Bilen gikk en stund i Sandnes og har
· siden vært solgt gjennom bilfirmaet Thorleif Sunde
~:::::;;;::;iiii"'] og sist hos Peder S. Fjelland På et gitt tidspunkt
var bilen ganske nedslitt og den måtte gjennom en
omfattende renovering . Det viste seg at rusten
hadde herjet under mattene her som på så mange
andre biler. Men jeg tror jeg har ordene i behold
når jeg sier at om du ser etter nå, kan Ju ikk e kan se
sveiseskjøtene.
Rileyen kom på markedet i 1957 og er i høyeste grad en bra bil som samlerbiI. Den gir
følelsen av å være en ekte sportsbil i en datidens moderne familiebil. 1 tillegg va r den
kjent for å ha lave driftskostnader. Det sies at den var bygget av entusiaster for entusiaster.
Til sammenlikning hadde en Morris Minor på den tiden en akselerasjon opp til I 00 km/t
på 30 sekunder, mens Rileyen med sine ca. 900 kg. akselererte opp til det samme på ca.
17,5 sekunder. Med sine 68 hestekrefter kunne den nå en toppfart på 134 km/t.

Redaktørens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbi/ens venner !

Vi i redaksjonskomiteen er, som dere sikkert forstår, opptatt å gi medlemmene et
best mulig blad for den investeringen styret gjør ved å gi penger til trykking og
utsendelse. Vi har gjennom de fire utgivelsene i 2001 prøvet oss frem både med
bladets innhold, antall sider og farge. Medlemmene har også gitt positive signaler,
så vi la frem flere alternative forslag til behandling i styret, og fikk vedtatt et
budsjett som gikk ut på fire utgivelser i år 2002. Alle utgivelsene får minimum 16
sider med fire sider fargetrykk, samtidig som det gis mulighet til å utvide en
utgivelse med åtte sider, som for eksempel septembernummeret.
Det er lagt inn deadline for innlevering av stofftil alle tre neste nummer 31. mai,
23. august og 25. oktober. Det blir et nummer til påske ( som dere fikk nå), ett
nummer med siste info før sommeren, et utvidet nummer til skrøyd fra
ferieturene og til sist et julenummer.
Så kjære medlemmer - nå f'ar dere en mulighet til å gjengi gammelbilen i flotte
omgivelser i annet en mange varianter av sort og hvit.
Jeg har inntrykk av at det er kommet en del nye anskaffelser i den siste tiden. Ta
de nye gammelbilen med på klubbkvelder slik at vi far en mulighet til å skrive litt
i bladet om hva arbeide som er lagt ned og hvilken historie som ligger å venter på
å bli fortalt.
Årsmøte i februar ble " som før ". Ingen endringer i verken styret eller
museumsgjengen. Formannen orienterte om det arbeidet som var lagt ned i
forberedelsene til stafettløpet og var spendt på hvordan dette blir mottatt i
gammelbilmiljøet.

lU slutt er det å si at årsregnskapet for klubben i 200 I ble nesten ferdig til å
kcvnme i trykken i dette nummeret, men vi tar sikte på at det kommer inn i neste
nummer.
Bjørn Finnestad og Rileyen. L-80000 serien ble tatt i bruk da bilkjøpet ble fritt i
begynnelsen på 60 årene
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NÅ HAR GAMMELBILENS VENNER SLÅTT TIL IGJEN! OG
INVITERER ALLE KLUBBENE I STAVANGER OG
OMLIGGENDE DISTRIKT TIL REBUSLØP MED MANGE
UTFORDRINGER INNLAGT I LØYPA. JÆRSTAFETTEN
INNGÅR SOM EN MARKERINGAV AT NVK HAR 50 ÅRS
JUBILEUM I ÅR
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sannsynligvis begrense antall deltagere på hvert løp, slik at her er det "først til mølla"
som gjelder.
Startsted for alle løpene er på parkeringsplassen til Sandnes Rådhus.
Løpene går på følgende datoer I klokkeslett.
1. løp Onsdag 17. april

GJØR KLAR KJØRETØYET - TA MED FAMILIE OG
VENNER NÅR

Kl.18:00

2. løp Onsdag 22. mai Kl.18:00
3. løp Søndag 16. juni Kl.10:00
4. løp Torsdag 22. august Kl.18:00
5. løp Lørdag 14. september Kl.I 0:00
Startkontingent for hvert løp vil være kr. 100,- som betales ved påmelding.

Inviterer medlemmer og andre klubber til

JÆRSTAFETTEN 2002
Jærstafetten 2002 består av i alt 5 løp gjennom sesongen. Løpene vil i
hovedsak gå i nærområdene på Nord-Jæren. Foruten å fungere som
enkeltløp med beskjeden premiering, vil sammenlagtresultatet for de 3 av 5
beste løp telle for bovedpremieringen. De som når opp i ovedpremieringen
vil klart få valuta for penger og innsats. Det premieres særskilt for 2
hjulinger forutsatt mer enn en startende.
Det er ikke et krav at man skal delta på 3 eller flere løp, men opplegget er
forsøkt tilpasset slik at det skal inspirere til å delta i flest mulige. Løpene vil
derfor gå så vel på vanlige ukedager som helger. Hvert løp antas avviklet på
mellom 2 og 3 timer.
Hvert løp vil være forholdsvis enkelt i formen. Stort sett ubemannede poster
unntatt start/mål, og hvor de fleste skal ha en mulighet for å hevde seg. Men selvfølgelig skal det også være noe som skiller de beste fra de nest beste.
Påmelding vil være ved fremmøte - altså ingen forhåndspåmelding. Vi må
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Løpene legges opp som en form for rebusløp, hvor "veibeskrivelse" angir hvor du
skal kjøre. Du vil også få et spørreskjema hvor for eksempel du for hver post skal
fylle inn et stedsnavn eller svar på annet spørsmål tilknyttet stedet. Løpet vil gå på
normert tid, og du får straffepoeng dersom du samlet bruker for lang tid. Det vil også
være en del spørsmål av ulik kategori du må svare på. Det legges vekt på variasjon
slik at alle har forutsetninger for å bidra med noe.
I tillegg vil vi forsøke med litt praktiske utfordringer - for eksempel noe som går på
kjøreferdighet eller litt teknisk innsikt og kunnskap.
Det siste løpet - FINALEN - er lagt til en lørdag, og en ser for seg at dette kan
kombineres med overnatting for de som er interessert og med en festlig tilstelning om
lørdagskvelden med premieutdeling etc.
Og husk - det viktigste er at vi benytter kjøretøyene, tar med familie/venner og har
det hyggelig.
VELKOMMEN TIL ÅRETS PÅSKE CRUISE MED PÅSKENØTTER
2. PÅSKEDAG MANDAG 1. APRIL. START KL.12.15
TUREN STARTER PÅ KLUBBHUSET TIL JÆREN AMCAR CLUB
REEVEIEN 36, BRYNE.
ALLE MED AMERIKANSK BIL KAN DELTA.

Lurer du/dere på noe annet ta kontakt med : Ordin Hetland
51420776/992 59525 (ordin@c2i.net)

7

SPILEHJULET 1-2002 - organ for Gammelbilens Venner

SPILEHJULET 1-2002 - organ for Gammelbilens Venner
TERMINLISTE
09.01.2002 onsdag Bilmuseet,
NSK
19:00
Bryne
29.01 .2002 tirsdag Bilmuseet,
GBV
19:00
Bryne
13.02.2002 onsdag Holiday Motel
NSK
19:00
26.02 .2002 tirsdag Bilmuseet,
GBV
Bryne
19:00
Hinna, stedet
01.03.2002 fredag
ROGMOG
med høyeste
19:00
Morgantetthet.
13.03.2002 onsdag Holiday Motel
NSK
19:00
26.03.2002 tirsdag Bilmuseet,
GBV/NSK
Bryne
19:00
10.04.2002 onsdag Holiday Motel
NSK
19:00
16.04.2002 tirsdag Fremmøte ikke
ROGMOG
bestemt, Sola
18:00
sjø
GBV
17.04.2002 onsdag
21.04.2002 søndag Bryne
NSK/ROGM 28 .04.2002 søndag Holiday Mote!
OG
17:00
GBV
30.04.2002 tirsdag Bilmuseet,
Bryne
19:00
NSK
08 .05.2002 onsdag Holiday Motel
19:00
NSK
12.05.2002 søndag Røyneberg
Sola
11:00
GBV
28.05.2002 tirsdag Bilmuseet,
Bryne
19:00
GBV
28.05.2002 tirsdag
GBV
02.06.2002 søndag Bilmuseet,
Bryne
04.06.2002 tirsdag Holiday Motell,
ROGMOG
Ganddal
19:00
12.06.2002 onsdag Holiday Mote!
NSK
19:00
16.06.2002 søndag
GBV
25.06.2002 tirsdag Bilmuseet,
GBV
Bryne
19:00
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NSK
Møte i Paradise Garage

NSK

Klubbmøte

NSK

Møte og video

ROGMOG

Klubbmøte
Pizza, drøs og noko attåt.

)

GBV
GBV

JI

NSK

Møte og video eller kjøretu

GBV

NSK

Møte sammen med GBV

GBV

Kjøretur og ev. garasjebes1

NSK

Kjøretur, flytur og besøk p~
flymuseet på Sola.

GBV

1. løp JÆRSTAFETIEN
Hobbykjøretøyenes dag
Søndags Crusing med

NSK
GBV

ROGMOG
Klubbmøte

NSK

Kjøretur til Stavanger

2. løp JÆRSTAFETIEN
Loppemarked
Kjøretur og garasje I
museumsbesøk.
Tur til Tungenes og besøk
Tungenes Motorgruppe
3. løp JÆRSTAFETIEN
Klubbmøte

Kjøretur for de som ikke har
ferie
Tur til Tores Temposamling
Viking Challege START
Vestlandsløpet
Kjøretur og garasje /
museumsbesøk.
4. løp JÆRSTAFETIEN
Klubbmøte
Kjøretur og evt. garasjebesøk
5. løp JÆRSTAFETIEN
Søndagstur til Vålandmuseet
Klubbmøte
Kjøretur og evt. garasjebesøk
Klubbmøte
Kjøretur og evt. garasjebesøk
Klubbmøte
Juletreff

TILSALGS

Sportsvognutstilling
Klubbmøte

10.07.2002 onsdag Holiday Mote!
19:00
14.08.2002 onsdag Holiday Mote!
19:00
16.08.2002 fredag
Bergen
17.08.2002 lørdag
20.08.2002 tirsdag Hinna
19:00
22 .08.2002 torsdag
27.08.2002 tirsdag Bilmuseet,
Bryne
19:00
11.09.2002 onsdag Holiday Mote!
19:00
14.09.2002 lørdag
22.09.2002 søndag Holiday Motel
14:00
24.09.2002 tirsdag Bilmuseet,
Bryne
19:00
09.10.2002 onsdag Holiday Motel
19:00
29.10.2002 tirsdag Bilmuseet,
Bryne
19:00
13.11.2002 onsdag Holiday Mote!
19:00
26.11 .2002 tirsdag Bilmuseet,
Bryne
19:00
11.12.2002 onsdag Holiday Motel
19:00

!

A-Ford Tudor Sedan 1930 - farvebilder- kan sendes enten pr. Post eller e-mail.
Henvendelse .. kajah@online.no. Kaj A. Høydal
Bilen er helrestaurert m/orginaldeler. Teknisk: - Overhalt Motor 40 hk. - Overhalt
Girkasse (skiftet alle tannhjul). - Nye Bremser. Interiør: - Nytrekt m/Beige Velour.
Karosseri: - Nylakkert (meget bra grunnarbeid/ hele karosseriet ble sandblåst). Støtfangere (Kobberbelagt før fornikling).
Pris: Kr. 100.000,- I Bud.
A-Ford Phaeton -28 mod. vurderes solgt p.g.a. nytt prosjekt. Tot.restauret i 1990, og i
meget god stand. Meget flott bil som gir store leieinntekter, om ønskelig.
Kr. 150.000,00. Hendv. E-post eller tlf.90563323 Håkon Stokdal.
Cadillac Serie 62 Sedan/De Ville 1955 modell
kr. 65 000,Henvendelse tlf. 51485727/415 68 802
9
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MUSEUMS NYTT
Rekneskap Rogaland Bilmuseum 2001

Inntekter

Utgifter

Biletter
14935,Kiosksalg
14105,Loppemarked
11395,Sponsorer
2500,Leigeinntekt G.V. 4000,Leige andre klubber 1700,Andre inntekter
440,Sum inntekter
49125,-

Museumleige
Kioskvarer
Strøm
Material
Gebyr
Propan,diesel

37000,6242,30
9 162,50
747 ,65,604,-

Sum utgifter

53820,80

Bank 31.12.2001 : 142938.09

Driftsresultat :
+Renter
=Underskudd

-4695,80
4365,29
330,51

Besøkende : voksne 716
barn
179
Livar Helland
Kasserer R.B.

Fortsettelse vaktliste museet
07.04 Sigurd Frøland
Alf Frøyland
Odd Fuglestad
14.04 Otto Fuglestad
Egil Fuhr
K'etil Fuhr
21.04 Roald Gabrielsen
Eimund Garpestad
Sveinun Gausel
28.04 Thor E. Gilje
Finn M . Gjesdal
Odd ff este land
05 .05 Jan T. Glenjen
Knut E . Gramstad
Einar Grannes

l
51533708 26.05
51 533708
02.07
5 1620858
51422434
51622461 09.07

16.07
51616920
51664648
23.07
51665553
51651 503

I

51618820

Vi får opplyst at Prolonger et tilsetningsstoff for blant annet olje og bensin.
Prolong smører og reduserer slitasje. Vi ble tilbudt en" bilpakke "til sterkt redusert
pris. Det bie solgt og bestilt en god del prolongprodukter den kvelden. Bilpakken
kan fås kjøpt i klubben.

Møt opp ca 11.30, kok kaffe, lag vaffelrøre og heng opp skiltet med teksten
ÅPENT , under(bilmuseum skiltet) ved veien. Åpningstid kl 1200 - 1700

!

5171 2520 ,

Her f'ar vi demonstrert hvordan friksjonen reduseres når det tilsettes prolong i
olje. En vanlig liten dreiebenk formetal belastes med kraft, som kan avleses på en
momentnøkkel. Tilhørerne følger spent spent med.

Det er satt opp tre medlemmer på vakt hver søndag. Passer ikke den søndagen du er
satt opp, prøv å bytte med et annet medlem. Lykkes ikke dette kan du ta kontakt
med vår museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad på tlf. 90693256

31.03

5142 1426
51689420
5 1420448
51439554
51661118
51419333

MEDLEMSMØTE MED DEMONSTRASJON AV PROLONGPRODUKTER

Vaktordning Rogaland Bilmuseum

24.03

Ame Hatteland
Per M. Hattland
AmeHau e
Tore Hauge
Ingrid og Per Haver
Tørres He re
Helge E. Heimdal
Tom Helgevold
Halvard Hel
Einar Helland
Otto Helland
Trenow Hersch
Magnar Hetland
Thor Hetland
ø ind Hetland

Norvald Fløisvik
51559508 12.05
Svein M . Fosse
Carl F. Fredriksen
Jan 0 . Friestad
19.05
Olav Friestad
51452114
Per I. Frøyland
__2)748122

Rolf Gudbrandsen
Odd T. Gundersen
Egil Halvorsen
Per I. Hamre
Jan Hansen
Tom Hanssen

5 1656695

Tekst Of! foto: KAre G. Sem
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MEDLEMSPORTRETTET:
~~~ Ivar Sunde
IVAR SIN INTERESSE FOR VETERAN
BILER STARTET I" RUSSETIDEN" I 1958
DET V AR EN ÅPEN FIRE DØRS A FORD
PHEATHON 1929 MODELL SOM STARTET
DET HELE.
Tekst og foto: Kåre G. Sem
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kan fortelle at han bare har punktert en gang på alle disse årene med bilen og det var på
Riksvei 44, som bare hadde grusdekke, i 1959. Det ble ikke bare med denne bilen. l de
senere år har han vært aktiv i klubbsammenheng i gammelbilmiljøet og har gått til
anskaffelse av mange interessante kjøretøy. Vi ser han ofte på uttlykter arrangert av
Gammelbilens Venner, hvor han også stiller opp med det dollargliset fra 50 årene.
Høsten 1988 ble det hentet hjem fra Amerika, nærmere bestemt Sakramento California en
nydelig Chevrolet Belair to dørs sedan , med stolpe; 1956 modell. Bilen var da gått 85000
miles og etter det har Ivar kjørt den I 0000 miles i tillegg. På bilde under ser vi bilen og
30 års utvikling for Chevrolet personbiler.

Som så mange andre på den tiden skaffet han seg en russebil, til å ha det gøy med,
under russetiden. Bilen som hadde stått i en låve på Rygg i Randaberg fikk hardkjør
som russebil og endte sine dager på Knoksen med sprengt girkasse. Det var vanlig at
russebilene var utslitt etter å ha blitt brukt i russefeiringen. Men nå var interessen for
disse gamle bilene tent og for de som kjenner ]var så var det ikke så uventet at han, ved
kjøp av veteranbil, valgte en Chevrolet. Alt i 1959 var han på vei på sykkel til Sola for
å se på en åpen firedørs Chevrolet Superior modell K - årgang 1926. Det ble kjøp og
som dere ser på bildet under er bilen fremdeles i god urestaurert stand.

På bildet til venstre kan vi
se hva Ivar har hatt av
kjøreklare klenodier
gjennom en lang periode.
Men han har flere biler i
stallen som vi vil få se på
vår omvisning.

Denne nydelige Corvetten 1960 modellen ble
importert fra Amerika i 1998. Bilen er i god
stand.
På bilde under en Opel varebil 1937 modell.

Bilen er
urestaurert

Chevroleten har opprinnelig gått som drosje i Stavanger i mange år- og det var drosje
eiger Haga som hadde den registrert som L-227. Her tar Ivar et godt tak i sveiven. En
artig historie er at punktering var et stort problem for datidens biler, men han
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og har tilhørt en
karosseri maker
på tidligere
Stavanger buss
selskap i mange
år.
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Jeg må si at det var litt av en overraskelse å
bli vist rundt i hans restaureringsverksted.
Jeg hadde tenkt å spørre han om han hadde
andre hobbyer en å bare kjøre gammelbil,
men nå så jeg at det hadde han.
Ivar har to Chevroletter av god gammel
årgang. En urørt 1916 mode! type 490
innkjøpt fra Amerika i 1996 og en påbegynt
1918 modell av samme merke og type.
Delene lå utover lokalet i innbyrdes orden
som det skal være i et restaurerings
verksted.
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INFO SIDEN
Årsberetning Gammelbilens Venner 2001

I året 2001 var det ingen store arrangementer som påhvilte Gammelbilens venn~r.
Vestlandstreffet var Haugaland Veteranvognklubb sitt arrangement, og ble avviklet
med stor suksess i godt vær i Tysvær trakteneVi arrangerte fire søndagsturer i løpet av sesongen. Første søndagen i j~ni arrangerte
vi automobilia/bruktmarked på museet. I 2001 sammenfalt dette med bade
traktorpulling og Brynedagene og det så ut til at dette påvirket besøkstallet negativt.
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BESØK HOS ANTONIO BATTLE PÅ MALLORCA, JULI 2001.

Noen av dere husker kanskje artikkelen min fra Mallorca i Spilehjulet i fjor.
Ferien ble for vår famlie også i år lagt til Mallorca, og også i år fikk jeg audiens
hos Antonio for å se på hans prosjekter. Den nydelige 1935 Delage roadsteren
designet av Villars i Paris som var under restaurering i fjor, var i år ferdig
restaurert. Mekanikeren som Antonio hadde hyrt inn fra Argentina(!) var nå i
ferd med å gjøre siste finpussen på bilen. Antonio fortalte meg at han hadde litt
hastverk fordi hans datter skulle gifte seg 2 uker etter vårt besøk, og han hadde
bestemt seg for at bilen skulle være ferdig til dette, slik at han kunne kjøre henne
til kirken i den nyrestaurerte bilen!

Vi avviklet den tradisjonelle grillfesten i slutten på juni, denne gang på museet.
Gausland gamle skole var under omkalfatring og lite egnet til foi:rnålet.1?et vil bli
søkt noe mer naturskjønne omgivelser en plassen foran museet til neste ars
arrangement.

Delage 1935
roadster
designet i Paris
av Villars. Bilen
er unik og
finnes på
Mallorca.
Restaureringen
har sikkert
kostet en
million eller to!

Julebordet på Sola Quality Hotell var en like stor suksess som tidligere år.
I tillegg ble det avholdt 10 medlemsmøter, de fleste i tradisjonell stil, dog må vi
nevne garasjebesøket på Nærbø som en hyggelig opplevelse.
Spilehjulet kom ut med fire eksemplarer i løpet av året, kvalitetshevingen på bladet
er meget merkbar.
Styret hadde sju styremøter i løpet av året.
Stor arbeidsinnsats har vært lagt ned i å opprette et medlemsregister og ny
bankforbindelse.
For styret
Leif M. Skare
Gammelbilens venner har rabattavtale med følgende firmaer.
~rosserideler A/S
Hillevågsvn. 70 Stv. 20% rabatt
Nylands Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Stv. 20% rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rabatter
Rogaland Rekvisita Stavanger og Bryne Variable rabatter.

Er det andre firma som ønsker rabatt ordninger med klubben så er det
bare åta kontakt med Per Eiene på Tlf. 51 58 79 91.
HUSK å vise medlemskortet når du ber om rabatten.
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Antonio fortalte at han hadde hatt endel problemer under restaureringen. Bl.a.
måtte han få produsert endel nye deler som ikke lot seg reparere. Han hadde
også hatt endel problemer med fomiklingsarbeidet. Dette måtte gjøres om igjen
to ganger. Jeg spurte Antonio hva denne bilen kunne være verdt, men det kunne
han ikke si. Ikke var den til salgs heller! Men han viste meg et blad der en
noenlunde tilsvarende unik Alfa Romeo fra 1930-tallet var omsatt for et beløp
tilsvarende 30 millioner kroner! Antonio kunne også fortelle at han var blitt
spurt om han ikke kunne stille opp med bilen på neste års store veteran-utstilling
i Paris som hovedattraksjon! Det ville han selvsagt.
Blant Antonio's mange biler finnes også
en åpen Bugatti type 23 fra 1920-tallet.
Denne har en 4 sylindret motor med 16ventiler og doble tennplugger! Bilen er
tilsalgs for ca. kr.800.000,-! Antonio
mente forøvrig at Bugatti var en oppskrytt
bil! Han liker bedre Delage og Delahaye.
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Returadresse:
Gammelbilens Venner
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

B-blad
HOBBYUTSTILLING I SIDDISHALLEN - Gammelbilens Venner er som vanlig
med der det foregår noe. Klubbens museumsbestyrer Tor Inge Fjermestad viser frem
Chevrolet brannbil fra 1959. På panseret- en liten presentasjon av modell biler.
TILSALGS
Boka "Healey-The
Handsome Brute" og "Stora
Bilboken 1967" selges
kr 150 pr stk.
Meget pent brukt.
"AA" merke til
grill/støtfanger selges/byttes.
Rune Omarstrand, tlf
95060840 eller
mail:runejarl@yahoo.no

