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Kavalkaden fra Cab & Co viser at disse turene er særs
givende for medlemmene. Vi blir både oppdaterte om hva
vi har av klenodier og hva Jæren kan tilby.
Utstillingen av Kongehusets kjøretøy er en severdighet jeg
vil anbefale å besøke. Det blir antakelig lenge til neste
gang.

Museumsstyret
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad Tlf: 91589921

Vi har et aktivt styre som gjør en god innsatts for at
medlemmene skal trives. Dette setter vi pris på.

Styremedlem: Øyvind Nielsen
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I gamle dager
Nyinnkjøpt Reo Speed Wagon i 1936. Venner og
kjente med på tur. Det er redaktørens mor som står på
stigbrettet.
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Formannens ord
Da var det nytt år og nye gevinster. Det er en herlig tid vi går i møte
med lysere kvelder og bedre tempraturer. Det har vært en mild men
vindfull vinter. Dette året blir et jubileumsår for klubben og museet.
Klubben feirer 40 år og museet 20 år. Vi skal feire dette med flere
arrangementer. Når dette leses har vi allerede begynt.

Vi har akkurat avviklet vår store jubileumsfest på Sola, se
omtale i neste nummer av Spilehjulet. For Cab & Co så starter
sesongen opp igjen 9.april kl 18 fra Bråstein, som vanlig. Det
er snart tid for årsmøte med valg. Valgkomiteen har sine
innstillinger klare så en trenger ikke frykte noe med å møte
opp. Terminlisten for året er stort sett klar, det blir mye som
skjer, så er vel nødt til å velge seg ut noe.
Vi kommer til å lage treff på Kristi himmelfartsdag og vil
prøve å gjøre dette til en årvis greie. Stedet treffet skal være er
på Orre, håper at flest mulig deltar. I år blir det ikke et rent
Vestlandstreff, da Bergen som er årets arrangør også skal
avikle årets Norgesløp, så da blir disse slått sammen. Husk
påmeldingsfrist 30.mars (se omtale annet sted i bladet).
Som årsberetningen viser så har vi nokså stabil medlemsmasse

og stor aktivitet i nærområdet. Vi har hatt brukbart med
deltakelse på de fleste arrangementer. På museet har
besøket hatt en liten oppgang fra 2012. Det har ellers ikke
vært noe problem å skaffe biler til utstillingen. Når det
gjelder museumslokalet så trenger vi her å male en del på
utsiden i løpet av våren (frivillige søkes). Delelageret har
også hatt en positiv utvikling etter at vi fikk tatt en stor
opprydding i fjor vår.
Ellers så vil styret få rette en stor takk til alle frivillige som
har vært med på avvikle våre arrangementer i 2013.
Så vel møtt på årsmøte og på søndagstreff på museet.
Med gammelbil hilsen

Odd Arild

MINNEORD JAN VICTOR JAKOBSEN
Det var med sorg vi tok imot budskapet om at Jan Victor Jakobsen var død
16.januar. Han ble 68 år gammel.
Jan Victor var mangeårig medlem i klubben og vi hadde stor glede av reise på turer
og treff sammen med han og Kari. Vår dypeste medfølelse går til familien og Kari. Vi
lyser fred over hans minne.
Med gammelbil hilsen Odd

Styret i Gammelbilens Venner

Arild

JUBILEUMSTREFF 29.MAI 2014
Vi ønsker å feire oss selv med et jubileumstreff på Kristi himmelfartsdag 29.mai. Vi starter fra Rådhuset i Sandnes kl. 1000.
Målet for turen er Orre, hvor vi skal på besøk. Vi tenker oss en liten kjøretur først for deretter å samles for grilling av pølser
etc. Vi stiller med grill, så da tar en med seg deg det en måtte ønske av mat og drikke. Det vil også være en uoffisiell kåring av
«Best in show» bil med pokal til vinneren. Siden været alltid er stabilt på våre kanter, så prøver vi å finne en plass hvor vi også
kan komme oss litt innomhus. For de som ikke ønsker å være med på kjøreturen vil det bli mulighet for å møtte direkte opp på
treffplassen. Vi håper at flest mulig har anledning til å være med. Nærmere opplysninger kan du få hos Odd Arild på mobil
45416436 eller du kan sende en mail til post@gammelbilen.no

Vinter-vedlikehold
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Det er mange av oss som i løpet av vinteren har
hatt enten stort eller lite prosjekt med bilene
våre. Det er gjerne slik vi føler oss etter at
jobben er gjort som tegningen viser. PS det er
ikke et selvportrett.
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Her ser vi et lite utsnitt over de 27 turene vi har hatt i 2013.
Det som er hyggelig er at stadig flere er med på disse flotte
onsdagsturene.
værtorgan
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og opp til nærmere
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Venner
biler. En stor takk til vår store turfinner Ole Chr. Vi ser frem til
en ny sesong med stor glede.
Foto: Odd Arild Sundsteigen
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Grøtfest på Bråstein
Vi inviterte til grøtfest for hele familien på Bråstein 30.novenber. Vi
var veldig spente på hvordan oppmøte ville bli. Det kom nærmere 60
personer med stort og smått. Vi hadde dekket på langbord og pyntet til
jul, blomster, lys og juletre var på plass. Grøtfesten var for hele
familien så vi hadde klargjort border med tegnesaker og papir. Dette
ble flittig benyttet. For de som likte biler hadde vi tatt inn bilen som er
utlånt fra Rogaland Teater, denne kunne de sitte i og kjøre som en
vanlig bil. Julegrøt med mandel og rød saft var en hit, mandel ble
funnet og lykkelige vinnere fikk sine premier. Vår egen Odd-Rune
Hansen underholdt barna (og de voksne) med tryllerier. Både barna og
de voksne lot seg lure. Vi hadde også en del premier som ble trukket ut
blant inngangsbilletten. Det var gaver til barna. Jeg håper at de fleste
hadde en gikk lørdags ettermiddag. Vi kommer til å ha dette som et
årlig arrangement. Vi fikk også tent julelysene som var montert ute på
Tor Inge sin brannbil. Ryddejobben etterpå gikk greit unna med god
hjelp av de voksne gjester.
Tekst: Odd Arild Sundsteigen
Foto: Trond G. Rasmussen

6

SPILEHJULET 1 – 2014 organ for Gammelbilens Venner

Nyttårstreff i Dublin
I Irland finnes det også et stort miljø for
klassiske kjøretøyer. I Dublin er det mest bil og
MC, mens i resten av landet er det også stor
interesse for traktorer og landbruksmaskiner av
gammel årgang. Klimaet er ikke ulikt det vi har
her på sør-vestlandet, men gjerne noen grader
varmere om vinteren. Aktivitetene forgår derfor
året rundt. 29.desember arrangerte Irish Veteran
& Vintage Car Club (IVVCC) nyttårstreff i
Dublin. IVVCC er en landsomfattende klubb
med en rekke tilknyttede klubber, og er landets
representant i FIVA.
Ca. 30 biler møtte til nyttårstreffet, som startet
med sosialt samvær, te og kaker. Så kjørte bilene
en tur på småveiene i Wicklow-fjellene med
innlagt lunch. De britiske bilmerkene dominerer
blant de irske veteranene, og på dette treffet var
det årganger fra 1920 og opp til 70-tallet.

Over: To flotte 30-tallere. Nærmest en Riley og bak en 1935 Rolls Royce.

De britiske merkene dominerer bilparken. Over til venstre to Wolseley fra 50- og 60tallet. Over til høyre er treffets eldste, en 1920 Humber 15.9hp.
Michaels Fiat Panda ser
ut som den kommer rett av
samlebåndet. Flott at noen
tar vare på denne type
biler også.

1981 Fiat Panda – uvanlig veteran!
Dette er ikke en bil vi ser så mange av lenger,
hverken i daglig trafikk eller som hobbybil. Ja,
Fiat Panda kom på markedet i 1980 og har
dermed vært veteran i noen år. Dette var billige
bruksbiler, og få ble tatt vare på. Og få er
restaurert til så fin stand som Michael O’Reillys
1981 modell som du ser her. Fiat-entusiasten
Michael hadde tidligere en X 1/9 som trengte
restaurering, men fant ut at det ble for tidkrevende, så denne ble solgt. Han kjøpte i stedet denne
ferdigrestaurerte Panda’en fra en Fiat-spesialist i
Nord-Irland. Undertegnede fikk en prøvetur bak
rattet, og det var skikkelig blikkboks-følelse å
kjøre i den. Men gøy var det!
Tekst&foto: Øyvind Flatekvål

Undertegnede fikk en artig
prøvetur. Bilen er romsligere innvendig enn den ser
ut til med sine beskjedne
utvendige mål.
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Til Kong Harald og Dronning Sonja sine 75-årsdager i
2012, ga regjeringen dem gaven "Den kongelige reise".
Gaven består av seks utstillinger med skatter fra de
kongelige samlinger av kunst, kulturhistoriske gjenstander og fotografier. "Kongelige kjøretøy 1905-1945. Fra
Berliner til Buick" er den siste utstillingen organisert av
Nasjonalmuseet som en del av regjeringens gave til
kongeparet. Utstillingen er produsert av Museene i SørTrøndelag, og har vært vist i Trondheim tidligere i år.
Jærmuseet, Vitengarden på Kvia ved Nærbø, er det
eneste museet som viser utstillingen for publikum på
Sørvestlandet, utstillingen vil vare ut mars måned. Her
vises alt fra hestevogner, reiseutstyr og kofferter til de
flotte konge-bilene frem til andre verdenskrig.
Kong Haakon fikk førerkort i 1913, like etter at den nye
motorvognloven trådde i kraft. Han anskaffet seg da to
belgiske Minerva, en åpen og en lukket limousin. Begge
bilene fikk sine karosserier bygget hos O.Sørensens
Vogn- og Karosserifabrikk etter tegninger fra Minerva.
Den lukkede versjonen er med i utstillingen på Vitengarden. I august 1931 kjøpte kong Haakon en ny
Lincoln Model K. Dette er en 7-seter med håndbanket
aluminiumskarosseri. Bilen er av uvisse grunner høyrerattet, og ble brukt under flukten fra tyskerne i aprildagene 1940. Den mest kjente kongebilen i utstillingen
må vel være bilen som førte Kong Haakon og Kronprinsesse Märtha fra honnørbryggen til Slottet ved hjemkomsten den 7. juni 1945. Den ble også benyttet av
Kong Olav i forbindelse med signingen i 1958, og av
Kong Harald og Dronning Sonja i anledning signingen i
1991. Det dreier seg selvfølgelig om en 1939 Buick
Roadmaster Convertible med reg.nr. A-1.
En annen kurositet er Baby Cadillac’en til kronprins
Olav fra 1912. Denne fikk han som gave fra sin
mormor, dronning Alexandra i England. Mye fint å se
på Vitengarden altså, så benytt sjansen til å se disse
flotte kjøretøyene før 1.april!

Kong Haakon i sin første bil, innkjøpt i 1913, Minerva Torpedo.
Foto: A. B. Wilse. Det kongelige hoffs fotoarkiv

Over og under: 1913 Minerva 26/50hp Limousine, utstilt på Vitengarden.

Tekst&Foto: Øyvind Flatekvål
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1931 Lincoln Model K, flott 7seter limousine. Bilen har
håndbanket karosseri av
aluminium, men veier likevel
nærmere 3 tonn.
Bilen ble rekvirert i forbindelse med flukten fra tyskerne
den 9.april 1940. Den ble
benyttet i Trysil og Engerdalsområdet noen dager før den
ble kjørt til Sverige. Under
bombingen av Nybergsund
11.april slo en bombe ned like
ved bilen, steinsprang fra
nedslaget traff taket og laget
en bulk som fortsatt er synlig.
Kong Haakon satt ikke i bilen
da dette skjedde. Den kom
tilbake til Norge i 1945.

1939 modell Buick Roadmaster Convertible
med registreringsnummer A-1. Bilen ble gitt
som gave av General Motors til det daværende
kronprinsparet under deres lange USA-reise i
1939. Buicken kjenner fra bildene under frigjøringsdagene i mai 1945 med bl.a Max
Manus i forsetet, samt fra kongens hjemkomst
en måned senere.
Baby-Cadillac, kronprins Olav fikk
denne batteridrevne miniatyr-bilen av
sin mormor i 1912. Den ble produsert
av London-firmaet J. Lockwood & co i
3 eksemplarer. Utenom kronprins
Olavs bil havnet den ene hos prinsen
av Siam (Thailand), det tredje ble gitt i
fødselsdagspresang til Wilfred Leland
Jr., barnebarnet til grunnleggeren av
bilfabrikken Cadillac i USA. Den gikk
11,5 km/t, og opptil 24 km på en lading
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En reiseskildring fra reise til Cuba januar 2014
Tekst og foto: Egil Halvorsen

Det var med spenning og
forventing om å oppleve
noe utenom de vanlige
sydenturene at vi bestilte
tur til Cuba. I annonsen til
reisearrangøren Escape
ble det opplyst at hvis du
ville se Cuba sitt folkeliv
med ”gamle” biler måtte
vi gjøre det nå.
Og for en opplevelse!
Eldre og nyere biler side om side.
Turen var en kombinert tur med først et opphold i
Havanna. Så om bord i et cruiseskip som besøkte
forskjellige steder daglig på den 7 dager lange
skipsferden. En liten avstikker til Jamaica for å
avslutte med 3 dager opphold på Varadero som er
Cubas spesielle luksussted for turister.
.
Besøk i de forskjellige stedene på Cuba var det som
fenget mest på turen. Den enorme spennvidden i
standard på steder, bygninger og ikke minst
bilparken var spennende.

Ford Fairline og Buick i bra stand

Biler har fram til nå vært strengt regulert på
Cuba.
Blokade fra US har resultert i at bilparkene har ikke
blitt særlig fornyet siden revolusjonen i 1958. Nå er
bilkjøp frigitt, men det er ikke alle som har råd til ny
bil.
Utenom mange amerikanske biler fra 50 tallet ble
det observert Lada-er i mengder. Det var også en
stor spennvidde i vedlikeholdet av bilene fra ”en
bruker det man har” fra ståltråd til sølvtape, til
fantastisk flott renovert/vedlikeholdte amerikanere.
Vi er vant å se slike biler på veteranbil treff eller
museum. Da jeg sa til en taxi sjåfør at vi i Norge
hadde slike biler på museum ble han litt fornærmet,
for han var stolt av sin Chevrolet Bel Air.
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Hjemmefikset slitt Morris Minor
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Folkeliv i Cienfuegos
Forskjellig standard på steder på Cuba var iøynefallende. Havanna og Cienfugos stod i
sterk kontrast til Santiago hvor større deler av byen var langt fra vestlig standard..
Bygninger i Havanna og Cienfuegos vitnet om tidligere tiders storhet.

Taxi tur i Dodge og Chevrolet var morsomt. Bilene så relativt velholdte på avstand, men med
nærmere ettersyn så var det mye sølvtape og ståltråd å se. Dørtrekk, sikkerhetsseler var fraværene,
men sjåføren opplyste med et glis at han hadde aircondition. Det bestod at en liten propellvifte
under dashbordet. Bilhorn hadde han også. Han trakk i en snor som var festet til taket som utløste
en tåkelur lignende sterk lyd. Transport av arbeidsfolk hjem fra arbeid ble foretatt på åpne
lastebiler hvor arbeidsfolkene ble stuet sammen som kveg, og skolebussene var delvis lukkete
lastebiler, og gamle tradisjonelle amerikanske busser.
11
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Mann og bil- Ole Christian Simonsen- Troll 1957
Tekst &foto: Kåre G. Sem

Vi er så heldige å ha en av de 5 norskbygde ” Troll ” i vårt miljø, nærmere bestemt på museet
på Bråstein. I vinter har Ole Christian og Jørgen Lauritzen reparert mangler og skader på
bilen. Nå fremstår den nesten som ny. I tillegg går totakteren som den skal. Og her ser vi
resultatet.

Her finjusteres det. Tor Inge skrur og
Jørgen følger nøye med.

Ole Christian har lært seg å smyge seg
inn og ut av Trollet

Mandolinrattet matcher fint fargene i interiøret. I det hele tatt
en kjekk bil som er kommet i gode hender.
12
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Invitasjon til Norgesløpet 2014 i
Bergen 25 - 27. Juli
Arrangør: Bergen Veteranvogn Klubb
Norgesløpet er et nasjonalt hovedløp åpent for
internasjonal deltakelse, og er åpent for kjøretøy 30 år
eller eldre. Løpet vil ha klasseinndeling som et FIVA Bløp, men med egen klasse for nyttekjøretøy. Dette i
henhold til LMK’s vedtekter.
Påmelding gjøres helst på websiden
www.norgeslopet.com. Følg instruksjonene der for
elektronisk påmelding. Vil du heller bruke papirskjema
kan du laste det ned ved å følge link for det på samme
webside. Det står på skjemaet hvor det skal sendes.
Påmeldingsfrist er 30.mars.
Dette vil også være årets Vestlandstreff.

Husk åpent hus på Rogaland Bilmuseum fredag 6.juni! Følg med på www.gammelbilen.no
for info om vårt Nasjonal Motordag- arrangementet på Bråstein.
13
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Bildesign
–en fundering fra en amatør
Modell
Tekst: Kåre G. Sem

Bildene er hentet fra internett

En ting er sikkert, bilen måtte ut til folket og

Nå erproduseres
vi på god vei
inn i 50 årene
og hovedtrekkene
ved moderne bildesign
i mengder,
Det ble
tilsynelatelse en
var atvinn-vinn
utenpåliggende
skjermer gikk ut. Midten på femtitallet peker seg ut
situasjon.
med helt nye detaljer. Vi kan med god dekning si at bilene spisset seg til.
på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia
Skjermene ender skrått over frontlyktene og halefinnene har meldt seg på
banen.på nettet hos Wikipedia, the free encyclopedia
Høyden på panser og skjermene får samme høyde. Delt frontrute er slutt.

Packard var også tidlig på banen med
skjermene over frontlyktene.

Biler i Europa
En av de første til å komme med helt ny
etterkrigsmodell var Mercedes Benz med sin
180 med ponton karosseri. I hele femtiårene
beholdt Mercedes dette konseptet. I 1954 ble
ponton-karosseriet forlenget, større motor med
6 sylindre, og denne gikk helt til 1959.

Chevrolet begynner nå å vise at de vil noe med fronten. Panserfronten er
bred og høyreist og skjermene legger seg over frontlyktene. Dette vil være
merkets varemerke en tid fremover.
Grillen med smekre ribber er et skritt mot smekrere front.
Studebaker 1955 viser tydelig utviklingen fra 1950 og fremover til vi får de
store endringene mot store lange biler med allslags ” hopp og sprett”
utforming av karosseriene.

Til venstre, Ford 1955 har her signalisert at
fronten skal være høy og skarp i kantene. Vi
kjenner igjen måkevingen på pyntelistene
langs siden. Grillen er for så vidt dempet med
tanke på forniklingsorgiene
14 14 som til tider
gjorde seg gjeldende.

14

Opel Kaptein 1955 strammer opp og spisser til
fronten

Og så var franskmennene på banen i 1955med
en oppsiktsvekkende modell Citroën DS. I
tillegg var den framhjulsdrevet. Dette var en
videreføring av Traction Avant.
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ÅRSBERETNING 2013
GAMMELBILENS VENNER
Styret har bestått av:
Formann: Odd Arild Sundsteigen
Nestformann :Trond G. Rasmussen
Sekretær :Gaute Svindland
Kasserer: Kjell Dreyer
Styremedlem: Aage Svendsen
Revisor: Tolleiv Hølland
Webansvarlig: Øyvind Flatekvål
Styret for Rogaland Bilmuseum:
Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad
Styremedlem: Øyvind Nielsen
Valgkomiteen:
Leder: Øyvind Flatekvål
Tolleiv Hølland
LMK forsikring:
Per Eiene
Leif M. Skare
Spilehjulet:
Redaktør: Kåre G. Sem
Spilehjulet har kommet ut med 4 nummer.
Aktiviteter:
Det har vært avholdt 4 styremøter, 9 medlemsmøter og 27 cab.
og co turer. Helgetur til Sirdalen 6 biler. Grillfest Bråstein,
Grilltur Holmane 20 biler. Nasjonal Motordag med åpent hus på
Rogaland Bilmuseum ca 30 biler. ”Livsglede for eldre” på
Bryne 7 biler. Nato basen 7 biler. Minneløpet 19 biler.
Hafrsfjord dagen 40 biler. Grøtfest. Julebord. Ellers har
medlemmene deltatt på treff/løp i inn- og utland.
Annet:
Museet har hatt 922 besøkende, en liten oppgang fra 2013
Antall medlemmer: 370
Det ble delt ut 2 innsatspokaler: Per Eiene og Øyvind Nielsen
Gaute Svindland
Sekretær

Innkalling til årsmøte i
Gammelbilens Venner/ Rogaland
Bilmuseum Tirsdag 25.mars 2014
Dato: 25 mars 2013
Sted: Rogaland Bilmuseum, Bråstein
Agenda:
1: Åpning, formannen ønsker velkommen
2: Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent
3: Årsberetning fra styret for året 2013
4: Regnskap for året 2013
5: Innkomne forslag
6: Valg v/valgkomiteen
7: Innsatspokal 2013
Styret i Gammelbilens Venner har 2013 bestått av:
-Formann: Odd Arild Sundsteigen (på valg)
- Nestformann: Trond G. Rasmussen (på valg)
- Sekretær: Gaute Svindland (på valg)
- Kasserer: Kjell Dreyer
- Styremedlem: Aage Svendsen
Komitè for Rogaland Bilmuseum har i 2013 bestått av:
- Museumsbestyrer: Tor Inge Fjermestad
- Komitè medlem: Øyvind Nielsen
Styret i Gammelbilens Venner innstiller disse til gjenvalg
Revisor for 2013 har vært:
-Tolleiv Hølland
Valgkomiteen for 2013 har bestått av:
- Formann: Øyvind Flatekvål
- Komitemedlem: Tolleiv Hølland
Stavanger 12. februar 2014
Sekretær

KLUBB REGALIA – SELGES PÅ ROGALAND BILMUSEUM

Klubb-regalia kan også bestilles på post@gammelbilen.no. Porto kommer da i tillegg.
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Nytt fra styret:
Referat styremøte 16.januar 2014 kl.19.00
Tilstede: Trond Rasmussen, Aage Svendsen, Tor Inge Fjermestad , Odd Arild Sundsteigen og Gaute Svindland.
1. Erfaringer arrangement: Grøtfest, populært 54 stk. gjentas neste år. Julebord 70 stk. Juleavslutning for styret 9 stk.
deltok, gjentas neste år.
2. Vårens arrangementer: Jubileumsfest 1.mars. Jubileumsbanner er laget. Påmeldingsfrist 20.jan. Jubileumstur 2. Juli,
alt er bestilt og i rute 21 biler.
3. Medlemsmøter: Jan. Info. fra sesongen feb. Striping. Mars. Årsmøte. April? Mai?
4. Årsmøte: Regnskap, Årsberetning, innkalling, valg ved Øyvind, innsatspokal?
5. Cab. og co: Starter 9.April på Bråstein.
6. Helgeturer: Hardanger? Bømlo?
7. Kristi Himmelfarts dag løp: Runde eller utstilling?,29 mai.
8. Grilltur Holmane juni? Ole Christian.
9. Nasjonal motor dag. Fredag: Åpent hus. Samme som i fjor.
10. Hegre: Komite, Øyvind Flatekvål, Øyvind Nilsen, Ole Christian, Tor Inge Fjermestad. Sept.?
11. Delelager, er i orden og fungerer bra.
12. Spilehjulet ca. 15.feb. deadline. Jubileumsnummer som nr. 3 før Hegre utstillingen.
13. Regnskap. Ok
14. Status museum: Museums biler status. Må være kjørbare til sommeren. Ca. 900 besøkende.
15. Terminliste 2014. Vanskelig å lage for klubbene er trege med å legge ut info.
16. LMK, 22. Mars. Hvem reiser? Dagstur.
17. Nytt medlemssystem. Odd Arild legger inn medlemmer.
Ref. Gaute Svindland

DEKK 1 Stavanger, åpning av ny
butikk på Mariero.
31. august i fjor flyttet DEKK 1 Stavanger fra
Hillevåg og inn i nye lokaler på Mariero. Hennig
Olsens Is sine gamle lokaler er ombygd og daglig
leder Bjørn Borgen inviterte Gammelbilens Venner
og andre samarbeidspartnere til åpningsfest med
pølser, is, brus og en god bilprat. Representanter fra
dekk leverandører var tilstedet og delte villig med sin
kunnskap om hva vi kan vente oss i fremtiden.
Mindre friksjon og smalere dekk og høyere profil.
Bedre utnytelse av energi pr. km. Kanskje T – Ford
replika EL hadde vært noe i kampen mot Tesla.

Dekk 1 Stavanger
Vi ligger sentralt på Mariero ved Mac Donalds.
Åpent: Man - Fredag 8.00-16.00. Tirsdag til 18.00. Lørdag 10.00-14.00.
Vi fører de ledende merker dekk og skaffer spesielle dekk etter ditt ønske
gjennom vårt etablerte nettverk. Vi er spesialister på retting av felg. Topp
moderne dekk hotell.
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DEKK1 Stavanger har Mac Donalds til nærmeste
nabo og Bjørn Borgen kan i tillegg til butikk og
verksted tilby et topp moderne dekk hotell. DEKK1
Stavanger er også spesialister på retting av felger.
Gammelbilens Venner stilte med stand og delte ut
info om klubben og museet.
Dekk 1 Stavanger gir gode rabatter ved fremvising
av medlemskort.
Tekst & foto: Gaute Svindland

SPILEHJULET 1-2014 organ for Gammelbilens Venner

Årsregnskap 2013 for Gammelbilens Venner og Rogaland Bilmuseum.
Revidert og godkjent av revisor Tolleiv Hølland 11.februar 2014
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Terminliste 2014
Her er en terminliste for vår/sommer 2014 over GBVs og andre lokale arrangementer. Den omfatter også nasjonale arrangementer som
kan være av interesse for våre medlemmer. Husk også at det hver søndag kl. 12-16 hele året er medlemstreff på Rogaland Bilmuseum på
Bråstein, og i sommerhalvåret er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00.
Mars:
-25.mars: Årsmøte Bråstein kl.19:00. Merk dato! Generalforsamling med valg av styre og verv. Møt opp!
April:
-9.april: Oppstart for Cab & Co turene Bråstein kl 1800
-27.april Vårmønstring Haugesund
-29.april: Medlemsmøte kl.19:00. Nylund Bilelektriske informerer Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
-26.april: Ulvenmarkedet, Os
Mai:
-1.mai: Entusiasttreff, Jærhagen Klepp. Arr. Bilentusiastene, info: www.bilentusiastene.no
-1.mai: Vårmønstring, Kvadrat Sandnes. Arr. RACC. Info: www.rogalandamcarclub.no
-3.mai: Ekebergmarkedet, Oslo. Arr: NVK.
-24.mai: Riskatreffet, parkeringen til Fatland Slakteri. Påmelding kl 10 - 12
-27.mai: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. NAF kommer på besøk. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
-29.mai: Jubileumstreff GBV
-29.mai: Vårmønstring Bergen. Sted: Lagunen kjøpesenter kl.10-15. Arr: Motorklubbene i Bergen
-30.mai-1.juni: Oljeskvetten, Blikshavn Karmøy. Arr: NVMC
Juni:
-6.juni: Nasjonal Motordag. Info kommer
-7.juni: Vossarudl'n, Voss. Arr: KHKV
-13-15.juni: VW treff, Sviland BMX bane. Arr: SRVWK
-14.juni: AMK hovedløpet Setesdalen
-15.juni: Sportsvognstreffet Sola Sjø
-15.juni: Aalestrup Classic, Aalestrup Danmark
-20-22.juni: Trekkferjefestival Søgne. Les info på http://www.trekkferje.net/
-24.juni: Grillfest på Bråstein kl.19:00. Ta med gammelbilen og familien og møt opp!
-28.juni: Sjøormløpet, Seljord. Arr: VTMK
Juli:
-2-8.juli: Jubileumstur til Bornholm, Gammelbilens Venner 40 år.
-25-27.juli: Norgesløpet. Arr: BVK.
August:
-9.august: Minneløp Bråstein, Arr: GBV, info. kommer
-23.august: Ryfylkeløpet Tau, info. kommer på www.ryveteran.no
-26.august: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00. Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
September:
-20-21.september: Utstilling, Hegre. Arr: GBV
-20.september: Ekebergmarkedet -høst, Oslo. Arr: NVK. Les info her.
-30.september: Medlemsmøte Bråstein kl.19:00.Info fra styre, kaffi, skjeva og drøs. Velkommen!
Det tas forbehold om feil datoer og evnt. endringer. Terminlisten på www.gammelbilen.no vil bli oppdatert jevnlig for mest mulig riktig
informasjon. Tips om treff og arrangementer som bør være med i listen mottas med takk. Send en mail til: admin@gammelbilen.no

Har du fått ny adresse?
Hvis du har flyttet eller fått ny gateadresse er
det viktig at du melder fra til oss! En del medlemmer som tidligere kun hadde postnummer
adresse har nå fått gateadresse. Da får vi
Spilehjulet i retur hvis ikke dette ikke er registrert hos oss! Også endring av e-post adresse
er det viktig å melde fra om. Meld fra til Per
på 95240611 eller på post@gammelbilen.no
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Nytt fra styret

Bedford 1939-1952
foto: Kåre G. Sem

Bedford i militærutgave
foto internett

