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Ønskes innsendte bilder i retur må
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DEADLINE nr.2 -06. juni

E-mail olep.rosland @ laerdal.no
Foto: Egil Tveit, NystØlveien 8 B,

Tlf.

5 1513067 19

Når dette leses er det grunn til å tro at
våren er kommet og de fleste av oss har fhtt
startet på sesongen. Som nevnt i forrige
nummer er det vår tur til å arrangere
Vestlandstreffet. Inne i bladet finner dere
beskrivelsen og påmeldings detaljer

51 55 54 55

Spilehjulet

1623522

Det var vanskelig å velge ut bilde ti1 forsiden på nr. 1 - 25 fugang. Men den "flyvende
Hollender",som her kjører inn mot porten til Viste strand hotel under det siste
stafettløpet i2002, sjarmerte redaktøren

til

en avgjørelse.

Det er en Cadilac La Sale -7 seter sedan, 303 - 1928 modell. Eier er Hallvard Nordahl
fra Stavanger.
Bilen har vært med på en del arrangementer etter den kom til Norge fra America for
noen år siden. Sist Vestlandslgp et i B er gen 2002.
Foto: Kåre G. Sem

organ for Gammelbilens Venner

Formannens ord

Hallvard Nordahl

Sekretær
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem/delemester

-

så hjertelig velkomst i Sand / Suldal og både næringsforeningen og
Suldal Turistkontor. Det er allerede en del påmeldte, og vi håper at mange vil synes det
er OK med en helg i Ryfylke. Ellers finner dere listen over vårens aktiviteter inne i
bladet.

Vi har fått en svært

Jeg var på generalforsamling i LMK i mars. Organisasjonen vokser stadig og forslaget
fra styret om å ansette en heltids sekretær ble godkjent av generalforsamlingen. Videre
kan nevnes at det er forhandlet frem ny avtale om forsikring med if...
Forsikringsvilkårene og prisene blir rimelig uforandret, men rabatten den enkelte får på
sine pvrige forsikringer i if... er gått opp med LVo, og portefpljen til LMK er forbedret
med2%o. LMK som organisasjon gjør et stort arbeide for hobbyen vår. Det rumles
stadig i politiker og byråkrat-gangene om diverse tiltak vedrørendekjgretØy som kan
sette "kjepper" i våre hjul. LMK har hele tiden et våkent Øye med hva som skjer og har
mer enn en gang s@rget for at vå,re kjØretØy får unntak for tiltakene. Et langsiktig mål
for LMK er å få gamle kj@retfly inn under kultur lovgivningen. Selv om import
avgiftene i dag er forholdsvis beskjedne er det likevel at paradoks at vi skal betale
vrakpant på et samlekjøretøy.

Det ble gjenvalg på styret i LMK, og det betyr at våLrt medlem Kjetil Fuhr er formann
også i 2003.
Jeg Ønsker alle en riktig trivelig våLrsesong med veteranen, måtte været vise seg fra den
blide side både vår og sommer
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9ø*me[6i[ens'/enner inviterer i år tif

MORRIS MINOR er det
bilmerket Finn Gjesdal er opptatt av for tiden. Samtidig som
han også restaurerer en Peugeot
404 fra sekstiårene. I titlegg har
han flere veteranbiler på stallen.

Finn bak rattet i Morris convert 1962
modell en tidlig vårdag på ÅtgarO

'l/estfønf,streff 2003 i Suff,øf,
lFref,øg f,en 13, - Lør[øg L4, - Sønf,øg
15 juni.

Vi skal til

en av Norges eldste reiselivs-attraksjoner.
Plakaten er en annonse presentert av Thomas Cook
reisebyrå i London midt på 1800 tallet og viser veien fra
Stavanger til Odda som en turistattraksjon. Vi skal prøve
å gjenopplive noe av denne romansen inklusiv en liten tur
med Suldalsdampen.
Løpet, med start i Sand sentrum lørdagkl 1I,30, erlagt
opp i samarbeide med Suldal Reiselivslag og
turistkontor, samt Næringsforeningen i Sand. Vi legger
opp til en kort, men innholdsrik tur langs Lågen.

Om Alec Issigonis kan en i ettertid si at han var
en svært begavet bilkonstruktØr. Som leder for
prosjektet "Moquito" presenterte han i 1948,
under Londons første bilutstilling etter krigen,
den nye Morris Minor. Frem

til 1952

gikk den med sideventilert motor på
2l hk. for så å bli modernisert med
toppventilert 850 ccm motor på 30
hk. I 1953 kom Traveller
stasjonsvognen med trelister. Så var
det

i

Lakseslottet

1956 igjen stØrce motor på 37

hk. Siste Økningen kom i 1962 med
en motor på 1098 ccm og 48 hk.. Da
den siste travelleren gikk av
samlebåndet, var det produsert over
1,5 mill. Minorer. Issigonis var også
konstruktøren bak en ikke så ukjent

bilmodell " Morris Mini ".

Lhdum

Innkvartering:
Arrangementet er lagt til
Lakseslottet Lindum som er kjent

for sine vakre omgivelser og gode
kjpkken

Telefon 52 79 91 6l
Priser Lakseslottet:

til Søndag 2 personer i dobbelfom inklusiv frokost........
Lørdagtil Søndag 2 personer i dobbeltrom inklusiv frokost........

Fredag

Eksfasengpr.døgn
Priser Hytte:

toalett
toalett.....
rnlfellesanlegg
strøm

k

1190,-

fu 790,..... . kr 100,-

..l<r 400,- pr. døgn**
4-manns hytte rnldusj og
............kr 350,- pr. døgn
2- manns hytte m/dusj og
....kx 200,- pr. døgn **
4-manns hytte
...............14 150,- pr. døgn
Teltplass inkl.
Frokost for de som bor i hytier/telt.k 75,- (bam kr 35,-)
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Videre informasjon om Vestlandstreffet 2003

RedaktØrens ord

Dersom det blir fullt på Lakseslottet Lindum kan du ringe Vikane Hyttetun,
52799397194533378 der finnes hytter og rom i meget god standard. Ved begge tilfeller
oppgi at det er Vestlandstreffet 2003 "Veteranbilløp" du skal til.

Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens venner !
Det er en merkedag når Spilehjulet nr. L-03 legges i
postkassen din. Utgivelsen er første blad i
jubileumsåret hvor det er gått 25 år siden det første
Spilehjulet så dagens lys

Startkontingenten på kr 375,-ved påmeldingfør lQ,mai(etter l0.møi 450,) inkluderer
deltøkelse i løpet med bevertning for to, grøvert minne blankett, inngøng til

Ryfylkemaseel og tur med dampen for fører. Ttilleggsøvgift for pøssøsjer betøles på
plassen.
Festmiddøg og premieuttdeling på lørdøg på Lindum med Hjortestek og
kurømellpudding kr. 300,- pr kuvert.

Bekreftelse av registrert og betalt deltakelse vil bli sendt hver enkelt.
Har du spørsmål vedrørende arrangementet kan du ringe Per Eiene på 952 40 611
pereien@online.no eller Leif M Skare på 930 46 163, mb230si@entrlsiastisk.no
Påmeldingen skal betales til konto nummer: 8160 23 40465 HUSK Å GI AVSENDER

INFORMASJON!

Vi ønsker følsende ooolvsninger ved oåmeldinsen- benvtt sieme sliooen nedenfor:
Navn ph fører:
Adresse:

Navn på "sidemann":

Antall personer i alt til
I{1øretØy navn:

Iøpet:_

Antall påmeldt til festmiddag:*
Årsmodell:

ute på viddene når det gjelder trykkingen av bladet og fargetrykk..
forrige nummeret alt blitt et potensielt samleblad, da det neppe blir
flere utgivelser hvor alle sidene er i farger. Men det var da en flott utgang av de
femogtyve årene med et lyxusblad. Vi er nå i kontakt med et trykteri som trykket bladet
8 siders fargetrykk og dere får nå et eksempel på det.

Jeg har vært

Antakelig

litt

så er det

i

Som redaktør lever jeg i min egen lille verden, utenom det da som redaksjonskomiteen og
styret gir som innspill. Det er lite tilbakemeldinger fra medlemmene. Men antakelig er det
slik i de fleste klubber vi kan sammenligne oss med. Derfor er jeg meget spent på om
medlemstallet vil bli som i fior hvor det også var en liten økning fra året før. Det som var
virkelig bra var at januarmøtet ble et, etter min antakelse, et rekordmøte. Det måtte bæres
inn flere stoler for at de oppmøtte skulle få sitte! Det samme gjentok seg på februarmøte,
da med en svak tilbakegang fra noen og femti til godt over førti stykker. Kan det være
resultat av hva styret har lagt ned i arbeid med aktiviteter og arrangement i året som gikk
som nå gir utslag i denne oppsluttningen til klubbkveldene?

I ar vil det igjen bli grillfest på Lima Gård. For de som ikke har vært der før kan jeg si at
det er en flott plass med riktige omgivelser å ta med gammelbilen i. Vestlandtreffet blir i
år i Suldal og her får vi en virkelig god anledning til å ha de gamle kjøretøyene i rette
omgivelser.

Sendes

til:

Per Eiene. Snarehaugen 10" 4018 Stavanger

vil også minne om det gode tilbudet som museet på Bryne er. Her kan du ta deg en tur
innom på søndagen når du lufter gammelbilen- og treffe andre medlemmer som er ute for
å ha litt sosialt samvær med andre gammelbilentusiaster. Og for ikke å glemme
onsdagsturene fra Holiday Motell hvor cabriolettene har sitt domene.

Jeg

Etter hvert er det stor mulighet for at Spilehjulets medarbeidere dukker opp i din garasje
for å ta noen bilder av klenodiene. Til slutt---har noen liggende deler som kan passe til
" Rapiden " min ? Jeg mangler bakskjermer og baklys!

Med hilsen
Redaktøren

Husk onsdagstreffene, uformelle treff på Holyday Motell kl. 1900 Sandnes
Cab. og co.

-
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Tor er pensjonist og bruker mye av sin tid til å arbeide med bilene sine. Gode lokaler har
han til rådighet og jeg fikk ta meg en runde i garasjen. En blå Manta A 1973 modell ventet
på å bli pusset opp. En gråtass var for anledningen brukt til prøving av Chevrolet skjermer
og lykter. Disse tilhører en Chewolet 1946 Cabover brannbil, som gammelbilens venner
en gang overtok, men nå er overtatt av Tor. Brannbilen bygges nå om til lastebilmodell

OPEL ERDET BILMERKE TOR

HETLAND HARHATT
INTERESSE FORI MANGE ÅR.
Jeg var på besøk trjemme hos ham og

vi

kjørte Opel blitzen ut i det fine vårværet.
De av oss som har levd noen år vil
kjenne igf en melkespannet og kunne se
samhørigheten til bilen. Tor har
restaurert bilen selv og dere kan her se
det flotte resultatet.

Opelen er en 1951 modell. Egentlig er dette en førkrigsmodell, men som ved så mange
andre fabrikker ble mange førkrigsmodeller produsert til begynnelsen av femtitallet.
Kjennere av disse bilene ser forskjellen ved at bliømerket i grillen er erstattet med et
vanlig personbilemblem i grillen. 1951 var det siste året denne modellen ble produsert.
Med sin sekser og lasteevne på 1,75 tonn var dette en meget populær bil blant bøndene.
Det var før traktoren fikk registreringsplikt og dermed kunne overta transporten utenfor
gårdenes eget område.
Modellen ble også produsert i en støne utgave da med en lasteevne på 3,5 tonn.

Opelen har vært i disse traktene helt siden den var ny og Tor har behold det
opprinneli ge regi streringsnummeret

)

j

I tillegg til de bilene som jeg har nevnt har han også en flott Chewolet 1946 lastebil med
vanlig type førerhus. Cabover typen ,som har vært brannbil, er oppbygget/frembygget dvs
at motoren ligger under gulvet i førerhuset.
Opel caravan var også en meget populær bil i sekstiårene. Bilen på bilde under har også
gått her i traktene i all sin tid. Tor har også restaurert denne 1966 modellen. Føt han
overtok bilen hadde den stått i en steinrøys i n er.
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TERMINLISTE, FOR

BILMUSEET PÅ BRYNE . VERDT ET
BESØK

Hver onsdag i sommerhalvåret treffes
Cab& co på Holiday Motell for en
kjøretur
Onsdag 9. april Treff hos Bavarta
Forus kl.1900. Bavaria viser den nye

Museet har åpent hver søndag mellom kl. 1200 og 1700

Skifte av biler på museet
Søndag 27 . april mellom kl 1500- 1700 er det
igjen tid for utskiftning av biler. Lørdag 3.

BMW 24. NSK
Tirsdag29. april Besøk hos Paradise

mai fra kl 1200 og utover er vi i gang med å
få ny utstilling på plass igien.
Men det er enda god tid iglen til å se
nåværende utstilling for de som ikke har vært
utom museet.
Det er ikke mange museer i distriktet som
har en " Jensen " å vise frem. (bilde til
venstre

Vidar Asheim
04.05 Oddbjørn Auestad

Hallvard Bergsholm
Paul Berry

Kiell Kallekodt
22.06 Ian Jupp

JørgenLaurttzen
Jonas Lunde

29.06 Ernst Roar Lutsi
1.05 John Egeland
Per Mogstad
Lef Magne Enåsen
Nils Moi
Jan Oddvar Friestad
18.05 Finn Marton Gjestdal 06.07 Per Nysted
Svein Magne Nødland
Jan Lars Haaland

1

Arne Hatteland
25.05 Per Magne Hatteland

Frode Hauge
Tore Hauge
01.06 Einar Helland

Lwar Helland
Otto Helland
08.06 Gunnar A. Høgenæs

Erling Høiland
Sten Kietil Høiland

Trond Obrestad
13.07 Frode Oftedal
Per Audun Olsen

Kiell Pollestad
20.07 Eri Rasmussen
Tor Ree
Jens Gaute Serigstad

27.07 Johnny Skjæveland
Kjell J. SkJæveland
Henrik Slettebø

10

Gammelbilens Venner. For

ROGMOG de som kommer nordfra.
NVAK avgang fra HolidayMotel kl
1

zs.juni Ekstra kjøredag pga.
sommer og fint vær. Avgang fra
HolidayMotel,sandnes, kl.1900, så kaffe på
Onsda g

brygga

på Hommersåk. NSK

Onsdagg.juli Ferietid, men for de som er
NSK hjemme, mØt opp oglqør en tur.
Holiday Motel

kl.

1900

Søndag 10. august Nærbø Formel Festival.
NSK's sportsvogner deltar i prolog
Onsdag 13. august Avgan g fra Holiday
Motell, Sandnes kl 1900 Vi kjører til et
garasjebesøk NSK

820

Onsdag 7 . mai Treffes på

Tirsdag 26. august Klubbkveld på museet

HolidayMotel,

på

NSK

Sandnes kl.1900.

Stavanger på PR runde for

Bryne GV
Onsdag 10. september Treffes på

med naboer, venner og kjente. Arrangeres

HolidayMotel, Sandnes. Kj øretur
avtales på stedet. NSK
Søndag2l. september Søndagstur
til Ørsdalen(Stavfiønn) for å ta en
søndagsmiddag. Avgang fra Holiday
Motel,Sandnes kl 1300, NSK
Tirsdag 30. september Klubbkveld på
museet på Bryne GV

ikke den søndagen du

for

Onsdag 8. oktober Treffes på Studio

er satt opp, prøv åt
bytte med et annet
medlem. Lykkes ikke
dette kan du ta kontakt
med vår
museumsbestyrer Tor

Tirsdag}T.mai Vi treffes på Bjørns Auto
AS Hillevågsveien 39 i Stavanger
Eksosforretning GV

- Foto: Egil Halvorsen)

15.06 Marton Høyland
Sigmund Jonassen

med NSK

Senere "sklir" vi noen runder rundt i
utstillingen
Søndag 11. mai NSK's årlige
affangement " Sportsbiltreffet
Sola 2003".81ir også annonsert i avisene
Dette er vårens vakreste eventyr som alle

Vaktordning Rogaland Bilmuseum 2003
27.04 Tor Alvsaker
Sigve Amdal

Garage, GV Nærbø kl. 1900 sammen

2OO3

Det er satt opp tre
medlemmer på vakt
hver søndag. Passer

medlemmene bør stille pil. Ta

Inge f,ermestad på tlf.
906932s6
ll4øt opp ca 11.30, kok
kaffe, lag vaffekøre
og heng opp skiltet
med teksten ÅPENT

under(bilmuseum
skiltet) ved veien.
Åpningstid kl 1200 1

700

,

5

. åx ph rad.

Søndag 25.mai kl1 100- 1600 Loppemarked
på Ree-museet ph Brune
Lørdag 31. mai Avgang Holiday
Motel, NSK Sandnes, kI.1600.
Kjører ROGMOG til Sola for et
besøke på Motgan Klubben's landstreff.
Onsdag 11. juni Treffes på Holiday
Motel, GV / NSK Sandnes kl.1900.

Grilltur til Bakke-garasj en.
13 - 15 juni Vestlandstreffet. Mulighet for
deltakelse

på GV

Vestlandstreffet

Sand i Ryfylke.

Tirsdagz{.Juni treffes vi på Lima
Gård

pår

Casa,

Sola kl. 1900.

Adresse Fredtunveienl6, ved kulturhuset.
Film og pizza til selvkost NSK
Tirsda g 28. oktober Klubbkveld på museet
på Bryne GV
Onsdag 12. november Treffes på

HolidayMotel, Sandnes kl. 1900. Vi drar på
garasje "inspeksjon" NSK
Tirsdag2l. november Klubbkveld på
museet på Bryne GV
Onsdag 10 desemberd juletreff NSK
Søndag i Desember Julebord på
Sola Airport Hotell GV
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GARASJEBESØK PA STORIIAUG

I

STAVAI\IGER

Stein Roar Melin i varmedress og full jobb med montering av sin nyinnkjøpte veteran.
Karmann Ghia sin sportslige versjon av folkevognen var en flott bil. Og vi gleder oss til
å se den oå veien.

Karmann Ghia er en
sportsutgave av folkevogna.
Karosseriet har lite til felles
med bobla, men chassiet, eller
bunnplaten er det samme som
bobla. Motoren er også den

MERCEDES BENZ 19Ob _ 1959 MODELL ORIGINAL SYKEBIL
Sykebilen ble levert originalt gul fra fabrikken. De som er oppvokst i Stavanger kjenner
nok igjen disse gule mercedesene som var stasjonert på Stavanger sykehus i femtiårene.
Det hadde seg slik at Rosenberg verft.v/ skipsreder Bergesen ofte ga en sykebil til byen
når et stort båtbygg ble sjøsatt.
På Vestlandstreflet i Bergen 2002 var jeg så heldig å fatatt disse bildene av denne bilen
som så sent som i l99l var på god vei til opphogning. Bilen har hatt sin tjeneste på
fabrikken i Åtvit i alle år. Den var en såkalt " Sikringsbil " for rask transport og hjelp
ved eventuelle uhell. I 1966 ble denne på lik linje med både brannbiler og sykebiler
lakkert rød og hvit.

Robert Knutsen Fra
Berg€rl er i dag eier av bilen.

samme.

Han steller godt med den og kan
ha glede av bilen i mange år
fremover da den pr.dags dato
kun har 60500 kilometer på
telleren.

Da Stein Roar kom over denne
1960 modellen hadde den stått
lagret siden 1988 ferdig til
montering. Endatil stativet
som bilen står på fulgte med
pilkjøpet. Når det arbeides på

Utstyret i bilen er helt komplett
som den gang da bilen var i
deneste ved fabrikken.

karosseriet trilles bare
underdelen av bilen ut.

Kvaliteten på arbeidet var bra.
Bilen må egentlig bare seffes
sammen. Alle delene føIger
med. Hele bilen er sandblåst
og bunnplaten galvanisert,
lakkert sort og med et par lag

klarlakk

til slutt. Ellers er

karosseriet lakkert sort.
Forniklingen er original. Så
her gjenstår det litt fornying
etter hvert.

190 b modellen hadde bredere grill og tykkere støtånger enn den eldre 190. Bilene på
bildet spenner over en periode som viser typisk amerikaner Buick, nyttekjøretøyer og
til høvre i bildet en Enselsk småbil. - Anelia med sin typiske bakrute.
12

13
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INFO SIDEN

Medlemsmøte. Hva skjer?
Første klubbkveld i 2003 ble en stor gledelig overraskelse---- rekordoppmøte . Jeg talte
over 50 tilstedeværende. Samtalen gikk ledig og lett. Skjevene med ost og
servelatpølsepålegg forsvant også fort. På februarmøte hadde vi besøk- og som bilde
under kan gi inntrykft av - var det noe spennende! Igjen var det over 40 til stede.
Jeg

vil komme tilbake til hva som ble

presentert på møte i neste nummer.

Nedenfor har vi tatt med klubbens
regnskapet for 2002. Ole Christian
Simonsen er kasserer ogTørces Hegre er

Loppemarkedet på museet på Ree på Bryne søndag 25.mai
Åpningstiden btir fra klokken 1100 til 1600
Selgere møter kl 0900
Standplass koster kr 150,Medlemsmøte Tirsdag 27.mai- Vi treffes på Bjørns Auto AS Hillevågsveien 39
Stavanser Eksosforretn i n g

Tit salgs Morris Minor 1957 modell. TLF.51697151
Bilen er blå med gul grill og i god stand

revisor. De har begge skrevet på
originalregnskapet.

Det kommer også regnskap for
museumsdriften 2002, antakelig i neste
nummer.

RESULTATREGNSKAP FOR GAMMELBILENS VENNER 2OO2
KOSTNADER

TNNTEKTER
KontinEenter

73.300,

Delesalg/takster

15.000.10.900.-

Andre inntekter

Sum inntekter

99.200,-

Driftsresultat

30.591.50

Renter

23.313.50

Årsoverskudd

53.905,-

Telefon, porto og kontor
Møtet og affangementer

33.208,
7.855.50

Div. kostnader

T3.542,

Leie
Inventar
Kontingent LMK
Sum kostnader

8.000.

4.428,
1.57 5,-

68.608,50

Gammelbilens venner har rfuattavtale med følgende firmaer.

BALANSE 3I.12.2002
Postgiro
Kasse

s5.338.63
850.45

EeenkaprtaI0l .01 .
+ Årsoverskudd

4.7 68,00

Egenk apttal 3I .I2.

342.505.08
53.905,00
396.410.08

SUM EGENKAPITAL

396.41,0.09

Postbanken rentespar

17

Storebrand bank

r6s.453.00

SUM EIENDELER

396.410"08
Rev. 17 .03.03 Tønes Hegre

Ole C. Simonsen
T4

Karosserideler A/S Hillevågsvn. 70 Stv. 20oh rabatt
Nylunds Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Stv. 20oh 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 rab atten.
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