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Arbeidet med skilting til museet går sin gang. Det ser ut som
vi har skiltene på p/ass til påske. Museumsbesøket har tatt
seg opp etter at vi begynte å annonsere i Stavanger
Aftenblad,

Redaksjonen phtar seg intet ansvar for innsendt stoff. Vi
forbeholder oss retten til å forandre manuskripter.

Utgis: 4 ganger i året i et opplag på 300 stk.

Styret i Gammelbilens Venner:
Formann: Tor Inge Fjermestad

906 02 858

I sommer blir det tur til Danmark hvor vi skal besøke flere
museer. Halvard Nordahl og Leif Skare har væft
drivkreftene bak turen, godt jobba! Vi gleder oss.

Nestformann: Tolleiv Hølland

Eiene

Sekretær: Per
per.eiene@l),se.net

51 58 79

9l I 952 40 6ll

Kasserer: Ole Christian Simonsen 51 62 48 92 /
906 52

DEADLINE nr.2-09. Ta kontakt

r32

Styremedlem: Øyvind Flatekvål
Styremedlem: Øyvind

Nielsen

416 74 345

Styremedlem delemester: Andras Auestad 51 67 41 45
974 24 771

Museumsbestyrer: Tor Inge
Museumskasserer: Livar

Fjermestad

Helland

med

redaktøren straks for stoff som du vil ha inn i
bladet

I

906 02 858

Bildet på forsiden er fra turen med gicstene
fra Danmark
Foto: Kåre G. Sem

I år er det Gammelbilens Venner som skal arrangere
Vestlandstreffet. Og det blir på Rennesøy 1. august . Til
vestlandstreffet trenger vi 15-20 personer som mannskap
på poster og lignende. Ring . Halvard Nordahl 91610903
eller Leif Skare 93046163. Meld deg på, dette blir morsomt.

Det er snart på tide å gjøre klar kjøretøyet etter vinteren!

51 48 45 28

Snakkes på Bråstein
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Hei igien ulle medlemmer av Gumnrclhilens
venner
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Dette er tiden hvor annonsen e for
arrangemanger og lignende skal i
klubbaviser og blader. Derfor ma en del
planlagf sfoff legges på vent til nesfe
nummer.
Vi i redaksjonen er i full gang med
planlegging for seson gen
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I år har gammelbilens Venner 35 års jubileum som feires med en tur til Danmark for å se på
museer og annet spennende som dukker opp. Selv har jeg ikke vært med i Gammelbilens Venner
lenger en fra 1995 da jeg ble ferdig med min første restaurering, En Austin A35, 1959 modell.
Når jeg er i det historiske hjørnet må jeg få nevne at jeg har vært medlem i Mercedes-klubben
siden oppstart og er det fremdeles. Jeg har medlemsnummer 3, slå den. Det var pontonmodellen
som dominerte i miljøet den gang. Bilen var såpass overkommelig i pris at den passet
lommeboka til de fleste. Og som den årvåkne leseren har ffitt med seg er det igien kommet en
ponton mercedes i garasjen min.
Det jeg egentlig ville si var at de som var med i starten synes å være med fremdeles. Antakelig
har de det kjekt og trives i miljøet. Klubbmedlemmene preges ikke av hopp og sprett, men
sindig vurdering av bilene. Kanskje noen er blitt litt sprettnere i bein og armer etter de har hatt
sin første sesong i den nyinnkjøpte cabrioleen. Medlemstallet ligger på jevnt 300 medlemmer
og det ser ut som det har holdt seg stabilt de siste årene. Jeg må si at vi med gammelbil er
heldige som har dette tilbudet til sosial og faglig samhold i Gammelbilens Venner.

Det virker som det er færre som driver med restaurering, da holder jeg utenfor en på Ålgård som
jeg vet om, en på Finnøy og han på Madla og en i Kvernevika, og heller kjøper ferdig restaurert.
Det ligger vel i tiden dette med tidsklemma. Ikke le! Om det er mange pensjonister blant oss så
vet vi at de ikke forstår at de hadde tid til å arbeide tidlisere.

Vestlandstreffet skal holdes på Rennesøy denne gangen. Og igjen kan vi ffi visse at vi kan dette
med å arrangere. Det har Leif og kompisane vist før. Rennesøy har mye hby ph av både natur og
severdigheter. Bli med enten som deltaker eller mannskap. Holder været blir det sikkert en
opplevelse for oss alle.
Og kjære klubbmedlemme, som dere nå vet, så sqmles en god del medlemmer til et uformelt
skrøydemøte på Bråstein om søndagen hele året. Ogfor ikke å glemme de gode vaflene fra
Øyvind Nielsen. Og snart blir det Cqb &Co om onsdagene.

GOD PÅSKE FRA oSS I REDAKSJoNEN
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Medflemspnoffi
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mar fiUyklehust

I'ekst& Foto : Øyvi nd F lat ekvål

Steinar Myklebust fra Sandnes har vært medlem i Gammelbilens Venner siden 1984, etter at han
kjøpte en 1925 Chewolet som restaureringsobjekt. Denne ble restaurert fra bunnen av og sto
ferdig i 1990. I 1991 skaffet han seg et nytt prosjekt, en 1928 Plymouth Model Q. Bilen var
nærmest for et skogsvrak å regne, og sto et par år i garasjen førhan startet restaureringen. Han
valgte tidlig å gøre dette som et langtidsprosjekt, og har derfor tatt den tiden han trenger for å
gjøre jobben skikkelig, uten å måtte føle noe som helst tidspress. Det skal jo være gøy åt
restaurere bil!
tr
F

I påvente av at Plymouthen skulle bli ferdig ville Steinar ha

bil som varkjøreklar. Etter

Steinar fant bilen i Farsund hvor den hadde stått lagret i mange år.
Den har opprinnelig gefi som drosje i Telemark. Det er en svært
omfattende restaurering Steinar har utført. Stort sett alt av treverk
måtte lages nytt, og de originale "malene" var mer eller mindre
oppråtnet. Steinar takker sine grunnkunnskaper med snekrin g fra
framhaldsskolen for at han kunne gjennomføre en slik krevende
jobb. Det ble også en del rust-sveising og platearbeid som måtte
gjøres. Både bakskjerrnene og bensintanken måtte lages nye. En
delebil ble kjøpt fra Danmark, her var det stort sett et chassis med
mekaniske deler. Mange små detaljer måtte lages nytt, bl.a. radiatorlokk/panserfigur, panserhengsler, dørhåndtak mm. Setene var i
svært dårlig stand, men ble bygget opp igjen og trukket hos RA
Møbeltapetsering på Klepp. På dashbordet og rundt sidevinduene
har Steinar laget ny "woodgraining" med meget bra resultat.
Som du ser på bildene så er så godt som ferdig nå, og vi ser frem
til å se den på veien igf en.

en

en del leting fant han en l96S Fiat

850 Spider til salgs i Trondheim. Den ble annonsert som nyrestaurert, og effer en del telefoner med selger ble det handel. Når
bilen ankom Sandnes viste det seg at den neppe var nyrestaurert.
Hele gulvet var nesten rustet bort! Steinar tok straks kontakt
med selgeren. De kom etter hvert til enighet, og en del av kjøpesummen ble tilbakebetalt. Steinar fant frem sveiseapparatet og
satte i gang arbeidet med nytt gulv. Dessuten skiftet han dashbordet og mesteparten i forstillingen. Nå er bilen i topp stand igjen
og har gitt Steinar mye kjøreglede! Bildene av bilen er fra Hegrehallen i høst, hvor den hadde en velfordent plass i utstillingen.
.-,r,,*..',
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Påmeldingsskjema
Vestlandstreffet 2009 -lørdag 1. august 2009
DeltaeeJ

Adresse:

Invitasjon til VESTLANDSTREFFET

2A09 - lørdag 1. august

$ammef|ifens'l/enner som i2009 feirer 35 år har gleden av å invitere

Postnr.:

Sted:

til årets

Vestlandstreff.
Løpet er i år lagttil Mosterøy og Rennesøy. Disse Øyene er bliu en del av

Telefon:

Vestlandets riksveiforbindelse etter at Rennfast med sine undersjøiske tuneller
ble en realitet og ble en del av E 39. De fleste får kun stiftet bekjentskap med
Øyene når de hastig kjører E 39, men disse Øyene har så mye mer å by på.
Vakker natur og hyggelige steder - alt forbundet med hyggelige småveier som
passer fint for våre kjøretøyer.
Start erved Utstein Kloster på Vlosterøy pa lørdag 1. August kI. 11.00
Løpet er på ca. 60 km, og tar oss rundt på en rekke steder både på Mosterøy og
på RennesØy. Selvsagt vil det være noen poster underveis i år også, og det blir
stopp for lunsj i Vikevåg på Rennesøy. Løpet avsluffes med målgang ved

E-post: ...

Utstein Kloster.

Påmelding skjer ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskj em4 og fristen er 10.

Juni 2009.
Løpsfesten blir på Utstein Kloster Hotell og starter kl 19.30 på lørdag. Det
koster kr. 335,- pr. person å delta på løpsfesten. Dette innbetales sammen med
startkontingent ved påmelding.
Startkontingent er kr. 400,- pr. kjøretøy og inkluderer lunsj for 2 personer.
Ekstra lunsjbilletter kan kjøpes ved start ( kr. 75,-).Starkontingent samt
eventuell deltakelse på løpsfest betales sammen med påmelding til:
Vestlandstreffet - Postboks 3029, 4095 Stavanger

Kto.nr. 8160.10.36428
Oppgi navn og antall deltagere ved betaling !
Overnatting kan skje på Utstein Kloster Hotell, og vi har reservert 30 rom på
hotellet. Prisen fra lørdagtil søndag er kr. 890,- i dobbeltrom og kr. 690,- i
enkeltrom. For de som ønsker overnatting fredag til søndag et prisen kr. 1.780,i dobbeltrom og kr. 1.380,- i enkeltrom. Alle prisene er inklusive frokost.
Hotellbestilling må giøres direkte til ljtstein Kloster Hotell - telefon 5l 72 01
00 - telefax 51 72 01 09. Oppgi at det gjelder Vestlandstreffet20Ag. Først til
mølla.

Kiøretøv
Fabrikat:

Type:

Arsmodell:

Reg.nr.:

Antall deltagere i kjøretøy: ..

Løpsfest
Antall deltakere på løpsfestlørdag kveld (kr.335,- pr.pers betales ved
påmelding)

:

Nærmere opplysninger kan gis av
(tel. 91 34 07 s4)

Leif (tel.93 04 61

Påmelding sendes senest innen l0 juni 2009

til :

63) eller av Hallvard

Gammelbilens Venner
Postboks 3029
4095 Stavanger

eller e-post: hallvard.nordahl@lyse.net

NB!

Husk at innbetaling av starkontingent og deltagelse på løpsfesten må
innbetales sammen med påmelding.
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Yeteranbil

Bilen har av spesielt
utstyr montert egen
luftkompressor for drift
av hornet. Torgier har
erfaring fra forrige år at
det var vanskelig å
komme forbi
konkurrenter pga. de
ikke så eller hørte biler
bak seg. Dette har han
derfor denne gang tatt
konsekvensen av. I
tillegg har han montert
svingbare ekstralys for
å se "rundt" svingen for
e fa holde høyest mulig
fart. Til dette har han
piggdekk med 150 pigger pr. dekk

+ ett sett sommerdekk med seg.
Kartleser Jørn Arve hadde mottatt
3 stk. tykke bøker + 3 stk. A4
permer "noter" og kart over alle
strekningene som skulle kjøres. I

Torgf er Kleppe og kartles er Jørn Arve Årdal, til venstre , har mekket og forberedt
Renault 8 Gordini-en fra l97A for å delta i Rallv Monte Carlo Historique som ble

gjennomført fra29. jan . til 4.
febr. Dette rallyet er åpent for
alle biltyper som har konkurrert
før i tiden.
Årets utgave av Rally MonteCarlo var det også denne gang
et stort norsk startfelt. Hele 27
av de 334 startende var norske
biler.
Bilen er trimmet både i motor
og understell. (1296 ccm3 ca.
140 hk) Egenvekten er ca.700
kg. Faktisk har Torgjer skiftet
så godt som alle deler som kan
byffes på bilen. Han opplyste at
det er ingen problemer å skaffe nye deler.

tillegg var det etappetider de skulle
holde ellers ble det tillagt
straffetid. Dette skulle Jørn Arve
holde styr på. Alle etapper er

il

lt,

'U

forskjellige, men med innlagte
spesialetapper. (fartsetapper) De
måtte regne med å være i bilen ca.
7 - 8 timer pr. dag i hele rallyet.
Siden Torgjer hadde beskjedent
med sponsormidler, måtte han ta
med det aller nødvendigste i bilen. Dette inkluderte mat og drikke da noen av
etappene var lange, opptil 24 timer i ett strekk og muligheter til handle mat langs
veien er begrenset. I tilfelle havari langs ruten hadde de bl.a. også varmedresser
med seg. De vet aldri hvor lenge de må vente på assistanse og stort sett var det
vinterveier rallyet gikk på. Faktisk følger rallyet flere av de veiene som Tour de
France på sykkel går, nord for Monaco. De har med seg Arild Årdal som kjører
bobil og er mekker om det blir nødvendig, men l<1ører raskeste vei frem til de
forskj ellige etappel Øpene .
Løpets totale lengde er 229 mil med store påkjenninger både for bil og folk.
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Årets fineste begivenhet-møt opp med bilen og se selv!
HEI ALLE SAMMEN

!

Vi er en gieng bilentusiaster med opphav i Opel
Registeret og Ford M klubb i Rogaland som har funnet ut
at l.mai er en fin dag hha biltreff på. Det som er litt synd,
er at det treffet som affangeres her i distriktet, på Maxi,
ikke har kapasitet til å ta imot alle som ønsker å vise fram
bilen sin.
Dette har vi tenkt h gSøre noe med, og har i samarbeid
med Jærhagen og Klassiker'n fått låne parkeringsplassen

ph Jærhagen

l. Mai 2009.

Vi vil gjerne ha frem bredden i bilhobbyen, og ønsker
derfor at så mange som mulig tar med seg bilen, familie
og venner og stiller opp for å gJØre deffe til en merkedag
for
Praktisk

oss med

bil som hobbv.

:

Det vil åpne for publikum klokken l0:00 og være åpent til klokken l5:00. Det vil bli premiering,
der biler som vil bedømmes kjøres via dommere når de ankommer Jærhagen.
Premiering vil bli i tiår, uavhengig av merker. Før 1950, 1950

- 1960,

1960

- 1970,1970

-

1980

Det blir | ,2 og 3 premie i hver klasse. I tillegg blir det premiering av publikumsfavoritt.
Stemmesedler følger inngangsbillett. Entre blir 50,- pr person.

Bil fblger fører og det betales ikke noe ekstra for bilen.
Barn under 12 år sratis.
Det blir salg av pølser, brus og lodd på plassen.
Det tillates

Yi
Bare det å komme hjern med hel bil er en prestasjon, da det var over 30% som
kjørte ut eller krasjet i løpet av rallyet.
Torgier og Jørn Arve ble nummer I i sin gruppe og totalt i årets løp ble det
niendeplass. Vi gratulerer! På internettsiden www. acm.mc kan du se flere bilder!

" boot sale" salg, enkle boder for salg av deler og annet bilrelatert

ønsker alle hjertelig velkommen

til Jærhagen 1. mai

For entusiast komiteen
Håkon Dale

LÆRHAGTN

Spørsmål ang treffet kan rettes til entusiast@lLse.net

l3
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
OG VALG PÅ ERÅSTEIN 31.03.2009
Styret har besthtt av
Formann: Tor

Inge Fjermestad

SPILEHJULET
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Skogsløpet og
FM World
Motorcycle Rally
2009

Nestforrnann : To lleiv Hølland

Sekretær:

Per Eiene

Kasserer: Ole Christian Simonsen
Styremedlem

: Øyvind

Flatekvål

Styremedlem: Øyvind Nielsen
Styremedlem delemester: Andras Auestad

Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad

Museumskasserer: Livar Helland
Forsikring lbesiktigelsemen: Leif M. Skare og Per Eiane
Vakgkomite: Leif M. Skare og Jan Victor Jakobsen
Revisor: Kjell Dreier
Redaktør Spilehjulet: Kåre G. Sem
Redaksjonsmedarbeidere: Øyvind Flatekvål og Tolleiv Hølland

Delemester: Andras Auestad
Delelager medarbeider: Tolleiv Hølland

:,r'l:,,;r.:i:r.ttiil:

:li

Øyvind Nielsen i sin glandsperiode som billøfter. I
dag tar han også krafttak, men nå er det med innsats
som klubbmedlem i Gammelbilens Venner på Bråstein.

14
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Fra Stavanser Aftenblad tidlie på sekstitallet:
Det var ofte bil- og motorsykkelløp på Forus Travbane" før i tiå". På resultatlista fra dette
løpet ser vi kjente lokale Mc-navn som Jon Ødegård, Ole Todnem, Leo Holta og Helge
Stahl.
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25 april

Ulven-markedet, Os. Arr: BVK

28.april

MedlemsmØte Bråstein kI.19:00. Rune Omarstrand viser bilder.
Bjørn Kaspersen kommer for å presentere sitt nye bilmagasin
USACARS. Møt opp!
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Vårmønstring, Maxi Sandnes. Arr: Rogaland AmCar Club
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Entusiast-treff,, Jærhagen på Klepp kl.l0-15. Arr: Ford M Klubb
Opelregisteret.
Ekebergmarkedet. Ekeberg Camping. lnfo www.veteranvogn.no
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Delemarked på Soma. Arr: Rogaland krigshistoriske museum

Vårmønstring, Lagunen i Bergen. Arr: Motorklubbene i Bergen
lnfo: www.mkib.com
MedlemsmØte med kjøretur til IVARs anlegg phLangevatn.Vi kjører
fra Bråstein kI.18:30. Merk tiden!

2(t.mai

.funi:
l0- l6.iuni

Gammelbilens Venn er arrangerer tur

ll-l4.juni

Hallvard: 913407 54 .Se også www.gammelbilen.no
FIVA World Motorcycle Rally 2009, Jæren.

12-l4.iuni

$tofi internasionalt Bl[- 0g fil0T0R$YKlfiLRfiCt
på FOruS TfaVhang søndes zs. rususr kt. r 4 (zl

Verdens fremste kjørere på

lÅP

lå:l"l3 ffi[],0:li:ui[:."1l'''n

birkrasse

Bill. Voksno kr. 5.OO. Barn og menige mililære kr. 2 OO

VELKOMMEN

Arr. Noruk Motorklubb ryd. Sfavengcr

l6

&

2l .mai

l. Kri:stlnn Sliv*ncen" Krlil.tanc*nd,
t"tA!
Åt "ctin C

l"

MedlemsmØte Bråstein kl. I 9:00. Årsm øtel Generalforsamling.

April:

trltutni"$,

ft

Her er en terminliste for våren 2009 over GVs og andre lokale arrangementer. Den
omfatter også nasjonale arrangementer som kan være av interesse for våre
medlemmer. Husk også at det hver søndag kl. 12-17 hele året er medlemstreff på
Rogaland Bilmuseum på Bråstein, og i sommerhalvåret er kjøreturer med Cab&Co
hver onsdas kI.19.

Mars:

uoppmrrkffilrrnls tj["

l. Jfirr lrctq*r

Terminliste Våren 2009

Tekst: Øyvind Fletekvål

til Danmark med besøk hos
Aalestrup Classic Bil&MC Klub. Info hos Leif: 93046163 eller

Sderneløpet2009, Solstrand Hotel og bad,Os.

Arr: Mercedes Benz Klubben Norge
juni

26-28 j un i

Landtreff Opelregisteret, Halsetløkka Camping, Oppdal.
Mer info : http :l lwww.opelregisteret.nol
Norgesløpet 2009, Ålesund. Arr: Storfiorden Automobilklubb.

30juni

Grillfest, Bråstein kI.19:00. Ta med gammelbilen og familien og mØt

25-28

opp

!

Det tas forbehold om feil og endring av datoer.

t7

SPILEHJULETI -2009 -or

SPILEHJULET 1-2A09- organ for Gammelbilens Venner

an for Gammelbilens Venner

Tllsalgs
Jeg har også mange dynamoer og startmotorer (nye overhalte) til salgs. I tillegg har jeg mange
støtdempere til forskjellige biler eller trenger du bremseband, clutch, f1ærer, forstillingsdeler,
hjullager, hjulsylinder, motorpakningssett, kamakselreim, viftereim, lyspærer og div. andre
bildeler. Jeg kan kanskje hjelpe deg.
Delene passer biler både fra 60-, 70-,80- og 90-tallet.
Alt er nye deler og selges billig!

Tolleiv llølland. tlf. nr.: 51 54 93 07 eller 47 50 90 28

For 35 Ar siden, da gammelbil
interessen meldte seg hos mange 68

Tekst og foto: Kåre G. Sem

ere.
SiO.n temaet rundt Spilehjulet er
klubbens 35 års jubileum harjeg funnet
frem et bilde fra det ånet det hele startet.

T\{{}RGHS ffiHSTffi
Kjøretøy rgsg og eldre' Full kanko, fri \iørelengde, hele Huropa, kr" 3SS,*
Kjøretøy rg6o tll 1976' Full kaslqa, fri kjørelengde, hele Europa, lqr Sgg,*

=

$om medlem av en LMK*tilslrrttet l*lubb får du å ti.llegggo 7* rnbats* på nlle
dine øvrige forsikringer, Flrrss totalkunderabatt dersorn du har 3 f,orsikringer
eller f,lere hos oss.

T
17

!!F

L\**""

Dette er en Mercedes Bens 220 S
Pontonmodell som ble produsert mellom
1956 0g 1959. Denne ble innkjøpt i 1974
for å bli tatt vare på.
L-80875 er av nummerserien 80000 som
kom i Stavanger etter at bilsalget ble fritt i
1960. Det vil si at denne bilen er brukt
importert fra fra tyskland.

ffi.ffih ss*t.s

Og bilen finnes fremdeles i min eie etter
alle disse årene.

Merk deg at LMK er involvert i alle slcadebehandlinger. Målet er at kjøretøyet
slcal raskt tilbake på veien igjen dersonr det nlcjer noe.

ditt

Ved å velge'Ienn*nt støtter du også klubbene og Lhdli" LMKjobber for deg
rned bl.a. å få frernet &rsavgiften og lover/EU-direktiv rned negativ virkning
for våre motorh.istorioke kjøreføy.

.

.\$

Nå vinterstid! Og her har vi
bilde fra Hunnedalen i

e&q

slutten på seksti årene .
Passe med snØ og biler

Visste du at vi også har restaurering*, lager- samt oppstillingsforsikring?
Ring oss fnr mer inforrnasjon på a* /&7 $r ro.
*l"oi'rltsetter rner dnn ett år* aktivt medlem*lEan i en 1å{K*tiluluttet

parkert langs veien.
Ski på taket surret fast i
noen spinkle bøyler.
Denne opelmodellen gikk
fra 1 960 til I 963.

klubb.

Nummeret på denne bilen
er L-5057 som opprinnelig
var min fars lastebilløyve nummer. Står nå på

F0RSlKRlfrl6
Tlf: ?2 /4'l

il 1A

www.tennant.no

Rapiden.
18

t9

Odd Arild Sundsteigen
Krosshaughagen 12 F

4OB5 HUNDVAG

Returadresse : Gammelbilens Venner.
7O)g 4095 Stnvanrrer

Posthoks

Til aweksling tar vi med motorsykler. Disse var utstilt i Hegrehallen. Den
bakerste er en Honda ogfremst harvi en Tempo Standard 1956 modell.

DET BLIR GENIERALFORSAMLII{G OG VALG
PÅ BRÅSTEII{ TIRSDAG 31. MARS.

v{ØT OPP!

