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Redaktørens ord

Spilehjulet

Vi venter spenning på fremdriften
på bygget på Særheim, og klarsignal
for å kunne gå i gang med dugnad sarbeidet med nytt museum og nye
klubblokaler. I mellomtiden får vi
nyte de andre lokale kjøretøymuseene. Både TS-museet på Tjelta,
Wee Bilmuseum på Frakkagjerd og
Vegmuseet i Dirdal har mye flott å
by på, og er verd et, ja flere, besøk.
I noen nummer av Spilehjulet
fremover kommer vi til å presentere
noen kjøretøyer fra disse museene.

Klubb‐bladet for Gammelbilens Venner
Postadresse: Pb, 3029 Mariero, 4095
Stavanger
E‐mail: post@gammelbilen.no
Redaksjonen:
Redaktør: Øyvind Flatekvål, tlf: 98296659
E‐mail: spilehjulet@gammelbilen.no
Kåre G. Sem, Tlf: 51699534/45688740
E‐mail: redaktoren@veteran.no
Ettertrykk tillates hvis kilde oppgis, samt at
redaktør underrettes.

Cab&Co starter opp igjen sine onsdagsturer med sesongstart
5.april. Ole Christian vil veldig gjerne ha forslag til turmål for
sesongens turer, så hvis du har gode forslag er det bare å ta
kontakt med Ole Christian på tlf. 90652132. Vil du være med på
tur er det bare å møte opp på parkeringsplassen ved Sandnes
Rådhus kl.18:00 på onsdagene fra 5.april og fremover.
Hvis du har stoff til neste nummer av Spilehjulet så er deadline
2.juni. Send gjerne inn salgsannonser også. Ha en riktig god vår!

Redaksjonsansvar:
Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt
stoff. Vi forbeholder oss retten til å forandre
manuskripter.
Utgis: 4 ganger i året i et opplag på 400 stk
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Styret i Gammelbilens Venner:
Formann: Odd Arild Sundsteigen, Tlf: 45416436
E‐mail: oddarildsu@hotmail.com
Nestformann: Trond Rasmussen Tlf: 48364170
Sekretær: Steinar Ødemotland
Kasserer: Kjell Dreyer
E‐mail: kjell@kjelldreyer.com
Styremedlem: Åge Svendsen
E‐mail: aage.svendsen@fmcti.com

Øyvind
Forsidebilde: Fra TS-museet, Foto: Øyvind Flatekvål
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Formannens ord
Hei alle gammelbilens venner!!!
Da var vi kommet til et nytt år med nye muligheter. Noen benytter
vinteren til å utbedre/fikse på veteranbilen andre venter bare på at
våren skal komme. Det er alltid spennende å se om noen har fått seg
ny bil eller er ferdig med å restaurere sin gamle bil, men felles for
de fleste er at de gleder seg til å vise frem bilen. Selv har jeg ikke
fått gjort noen ting med bilen grunnet ødelagt akillis!!
Vi er allerede godt i gang med det nye året, året inneholder mange flotte arrangementer. Cab & Co starter opp
igjen i april fra samme plass, Rådhuset i Sandnes. Vi
skal ha vårt flotte treff på Orre 25.mai, håper at det
kommer like mange, om ikke flere enn tidligere år. Vårt
eget løp for kjøretøy eldre enn 1940, Spilehjulsløpet, har
vi denne gang satt til 4.juni. Årets Vestlandstreff er i
Bergen så det er bare å melde seg på. Til danmarksturen
i sommer blir vi 21 biler som skal ha en uke i Danmark.
Neste medlemsmøte er årsmøte, nye plasser skal fylles i
styret og valgkomiteen har fått med seg folk til de verv
som skal fylles. Da får vi håpe på en flott veteran vår
med mange flotte turer.

Vi har hatt et spennende år bak oss, usikkerheten med de
nye lokalene til museum/møtelokale pluss at vi har arrangert mange treff turer. Oppmøte på de fleste treff/turer er
meget bra. Det har også vært enkelt å få med seg folk til å
hjelpe ved de forskjellige arrangement. Styret har brukt
mye tid på å få til en løsning med lokalene på Særheim. I
skrivende stund så venter vi på bruksendring fra kommunen og håper at denne kommer slik at vi kan ta fatt på arbeidet med ombygning til nytt museum. Vi har også startet
undersøkelse om dugnadshjelp, på medlemsmøtet i januar
fikk vi inn nærmere 50 som var villig til å være med på
dugnad på ulike stadier. Vi brukte Særheim som startsted
for flere arrangementer i 2016, også grillfesten i juni, dette
fungerte meget bra, så vi håper at vi får til en varig løsning
på alt dette nå i 2017.

Med gammelbil hilsen

Odd Arild

LMK NYTT
LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS.
Styret i LMK vedtok 26.01.2017 å si opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS. Da det har vært sprikende informasjon og spekulasjoner
rundt forsikringsordningen i senere tid, ser LMK derfor nødvendigheten av
at våre eierklubber gjøres kjent med dette. Omstendighetene rundt oppsigelsen kan vi foreløpig ikke kommentere ytterligere. LMK-forsikringen vil bli videreført, og dette får ingen umiddelbare konsekvenser for dem som allerede
har en LMK-forsikring. LMK vil komme med ytterligere informasjon når
dette foreligger, og nytegning av LMK-forsikring vil derfor inntil videre fortsette som normalt.
Med vennlig hilsen, Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK

NYE MEDLEMMER i Gammelbilens Venner






Harald Roalsø, Stavanger
Sigve Hansen, Hafrsfjord
Georgi Hristov, Kleppe

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen
og vi håper at vi ser dere på våre arrangement.

Karin Steinsland, Kleppe
Svein Håland, Kvernaland
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Foto: Trond G.Rasmussen Tekst: Odd Arild Sundsteigen

rets grøtfest ble ikke noe unntak, den ble vellykket
fra start til mål. Det er en herlig blanding av gjester
fra små babyer til godt voksne., men felles for dem alle er at
de koser seg sammen med andre i et flott selskap. Grøten
smaker fortreffelig som vanlig. Vi var over 60 store og små
tilstede. Mandel i grøten som vanlig og marsipangris til heldig vinner. Ellers var det trekking av gevinster på inngangsbillett og flotte premier gikk til heldige vinnere.

ANSIKTSMALING

For de minste hadde vi engasjert en ansiktsmaler, og det var
mange flotte ansikter å se i variert utførelse. Det var også
anledning for voksne å delta og etter hva jeg fikk med meg så
var det noen som fikk endret utseende sitt. Pynting av pepperkaker er alltid noe som blir satt pris på, takk til Jane som
hadde laget pepperkake menn/damer.
Takk til Trond og Øyvind som gjorde det meste av arbeidet
med grøtfesten, da undertegnede lenket til krykker. Velkommen til neste års grøtfest sammen med barn og barnebarn.

GRØTMESTERENE

PEPPERKAKE PYNTING
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KNUT MED NY BIL I 2016

BRYNJULF MED NY BIL I 2016

PER MED NY BIL I 2016
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TS-Museets kjøretøyer
I påvente av at vårt eget museum etter hvert skal åpne
igjen så vil vi presentere noen av kjøretøyene på andre
lokale museer i noen utgaver av Spilehjulet fremover.
Denne gangen er det noen av TS-museets kjøretøyer vi
ser på. Olav Stangeland har fortsatt i samme gode ånd
som museets grunnlegger Trygve Stangeland. Olav har
utvidet samlingen med flere kjøretøyer på 2 og 4 hjul
de siste årene.
TS-museet er åpent alle hverdager fra kl. 8-16.
Til høyre: Flott Mercedes Benz 180 fra 1954. Denne
ble solgt ny i juni 1954 til drosjeeier Gunvald Riskedal
i Sandnes, og registrert på reg. nr. L-18006. Han
hadde bilen frem til august 1960, den ble da byttet inn i
en ny Mercedes Benz 180 hos Holst & Hauge. De
videresolgte bilen til Harald Aanestad fra Sandnes i
februar 1961. Bilen fikk da reg.nr. L-18334.
Aanestad har Mercedesen frem til 1979. Den er innom
et par eiere før Jens Bolme fra Kverneland kjøper den i
1985. I 2002 selger Bolme bilen til Olav Stangeland.
Til venstre: 1928 Chevrolet Special Touring, en bil som Trygve
Stangeland kjøpte i 1997. Denne bilen ble levert ny i juni 1928 i
Bardu i Troms, hvor Olea Hakstad skulle bruke den som drosje.
Første reg.nr. var X-290.
I oktober 1929 selges Chevroleten videre til Tingvoll på
Nordmøre, hvor Anders Brekken er en den første av flere eiere
før den blir parkert tidlig på 1960-tallet. 20 år senere overtar
Peder Gyldenskog fra Tingvoll bilen og restaurerer den. Den
kommer tilbake på vegen igjen i 1989.
I mai 1993 selger Peder bilen til Audun Carlsen i Valsøyfjord.
Audun er opprinnelig jærbu og har bl.a jobbet som testkjører
for Brøyt. I 1997 kjøper så Trygve Stangeland denne flotte
Chevroleten. Den har nå registreringsnummeret fra tiden på
Tingvoll, T-4244.

Til høyre: Disse Opel Rekord 2-dørs coupene fra
midten av 60-tallet har virkelig vakre linjer!
L-503971 er en 1966 modell Rekord B som gikk
sine første 3 år i Tyskland. Den ble bruktimportert til Norge i 1969, og Per Reke fra Sele
kjøpte den. Han passet særdeles godt på bilen
helt frem til han gikk bort i 2015.
Joar Løland fra Sola kjøpte så den velholdte
Opelen, men solgte den etter kort tid til TSmuseet.

Tekst&foto: Øyvind Flatekvål
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Vi har fått tilrettelagt nye profilerings artikler for klubben. Denne
gang kjøper vi ikke inn, men tar opp forhåndsbestilling for deretter å
bestille samlet. Bestillings dato er satt til 10.april 2017, bestilling
sendes på mail til post@gammelbilen.no eller på mobil 45416436
kan også leveres direkte til Odd Arild eller Trond

CAPS
LEVERES I FARGE SAND MED BRODERT LOGO
ART. NR 1 PRIS KR 100,-

SOFTSHELL JAKKE
LEVERES I FARGENE SORT, KORNBLÅ, MARINE
STØRRELSE S TIL 3XL LEVERES MED TRYKKET LOGO
ART. NR 2 PRIS KR 600,-

POLO SKJORTE M/LOMME
LEVERES MED BRODERT LOGO OG BRYSTLOMME
STØRRELSE S TIL 3 XL
ART. NR 3 PRIS KR 180,-

FLEECE JAKKE
LEVERES MED BRODERT LOGO
FARGE SORT OG RØD STØRRELSE S TIL 2 XL
ART. NR 4 PRIS KR 350,-
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Fra gamle dager

Disse to kjøretøyene tilhørte i sin tid Madla Handelslag. Varebilen over er en Renault Goelette. Denne ble etter hvert byttet ut
med en 1956 Chevrolet. Lastebilen under er en Dodge, denne modellen ble produsert mellom 1939-1947.

Bildene er fra boken «Madla Handelslag gjennom hundre år». Takk til Magne Bø som har skaffet bildene!
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Fra gamle dager

Stavanger ca.1916
Dette bildet er tatt ved Kongsgård, ca. 1916. Bilene til høyre er drosjer, uvisst om bilen ute i gata også er det. De to nærmeste ser ut
til å være Minerva. Hermetikk-konge og konsul Chr. Bjelland skal ha hatt 2 biler av dette merket.
Foto/kilde: «Stavanger før i tiå» på Facebook.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bildet over er fra en ESSO-utstilling i 1958. Her er det produkter for både oljefyring og bil det reklameres for. Bildene skal
være tatt på Essotomten ved Solagaten/ Peder Klows gate.
Foto/kilde: Statsarkivet

Har du bilder fra gamle dager som du vil dele med Spilehjulets lesere?
Send dem på mail til spilehjulet@gammelbilen.no
9
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Nyttekjøretøy – i Transportens tjeneste

Tekst Kåre G. Sem. Bildene er
hentet fra internett og eget
arkiv

Fra midten på sekstitallet kom det facelift av Volkswagen
med betegnelsen T2-Type 2. Den gikk uendret frem til
1979. Så kom T3 med samme konseptet og overgang til
vannavkjølt motor i 1982. T3 ble avløst av Transporteren i
1992. I 1965 kom Engelsk Ford på banen med ”Transit”, et
konsept som ble veldig vellykket.



Bildene til venstre viser utviklingen av chassis
og karosseri på Hanomag F- serien som gikk helt
til 1981. Hanomag ble oppkjøpt av Henschel som
ikke gjorde noen endringer. Videre kom
Mercedes på banen og fra 1973 ble chassiset
endret og fikk bladfjærer bak. Bremsene fikk
forsterker. Austin motoren ble også byttet ut med
Mercedesmotor litt senere.
Hanomag
F-.serien

MB L307

Volkswagen Type 2

Engelsk Ford Transit
Denne bilen bryter med den beine fronten som har
vært ledende på lette kjøretøy i mange år. Sjåføren
er ikke utsatt for samme fare som før.
Det sies at Transiten var med på det meste som
skjedde på transportsektoren i samfunnet –
Oppover årene fikk den sine ”facelift” som de
andre merkene og den gikk frem til 1978.
Ford Transit 1965
?
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Vi slår til igjen med treff på Orre, nærmere bestemt NORDSJØVEIEN 1024
samme plass som den gamle kirken ligger i krysset med Orrevegen (se kart). Vi
vil ha felles kjøring i fra Rådhuset i Sandnes kl. 1000 25.mai. For de som kommer sørfra og ikke ønsker å delta i felles kjøring, kan en møte direkte opp på
Orre kl. 1100.
Det vil være mulig å grille, så ta med grillmat eller den mat dere ønsker å spise
selv. Vi vil også premiere treffets fineste bil etter avstemning av de fremmøte,
det blir pokal til vinneren. Vi håper at flest mulig har anledning til å delta og
dermed få vist frem sin flotte veteranbil og treffe andre med samme interesse.
For ytterligere opplysninger ring Odd Arild på mobil 45416436 eller på mail
post@gammelbilen.no
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VESTLANDSTREFFET 2017
Nordhordland lørdag 10. juni
Bergen Veteranvogn Klubb inviterer til VESTLANDSTREFFET 2017. Alle veterankjøretøy er
hjertelig velkommen til Nordhordland 10. juni 2017.

Nordhordlandsbrua

PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Påmelding: Se eget skjema vedlagt og på www.bvkn.no
Startkontingent kr. 400,- pr. kjøretøy. Dette inkluderer lunsj 1 person. Ekstra lunsj kr. 100,- for voksen og kr.
50,- for barn under 12 år. OBS! Ekstra lunsjbilletter som ikke er bestilt ved påmelding må kjøpes for start.
Fredag 9. juni:
Denne dagen er det ikke offisielt program men de som ønsker å komme dagen før kan bestille rom på Alver
Hotel, som er ”basen” for løpet. Det blir sikkert en del både arrangører og deltakere der denne kvelden så
det blir nok en hyggelig og fin oppkjøring før løpet.
Lørdag 10. juni:
Oppstilling av kjøretøyer på ferjekaien i Knarvik til det nedlagte ferjesambandet fra Knarvik til Steinestø på
E39. Knarvik er på Nordhordlandssiden av fjorden. Du må altså kjøre over Nordhordlandsbroen hvis du kommer fa sør. Rute beskrivelse vil bli delt ut til de som er på hotellet og ellers vil det være skiltet fra E39.
Oppmøte på startsted fra kl 09:00 og starten går kl 11:00.
Det vil bli servert lunsj underveis i løpet, og ekstra lunsjkuponger kan kjøpes i startområdet. Løpet vil foregå i
sin helhet i Nordhordlandsområdet på historiske Vestlandsveger. Løpsfesten etter løpet vil være på Alver
Hotell, som er reservert i sin helhet for oss.
Hotellreservasjon gjøres direkte til hotellet på tlf. 56343800
Priser: Kr. 1 300,- pr natt dobbeltrom - Kr. 1 100,- pr natt enkeltrom. Frokost inkludert i rompris.
Løpsfest: Kr. 470,- pr. person.
Annet overnattingssted i nærheten: Anbefaler hoteller i Bergen Sentrum f.eks Best Western Sandviken Brygge Hotel som ligger i Sandviken nord i Bergen. Tlf. 55396100
KONTAKTPERSONER BVK:
Geir Mehl, email: geir.fysio@hotmail.com, tlf. 93468422
John Gaute Kvinge, email: jgkvinge@broadpark.no, tlf. 92620940
Lars Olav Lofthus, email: laoll@online.no, tlf. 47611283
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Påmeldingsskjema
Deltakeropplysninger:
Navn
Adresse
Postnr:
Poststed:
Telefon:
Mobiltelefon:
Opplysninger om kjøretøy:

Startkontingent kr. 400,-

Merke:
Modell:
Årsmodell:
Reg.nr:
Antall personer i bilen:
Ekstra lunsj forhåndsbestilling (à kr. 100,-)
Løpsfest: kr. 470,- pr. person
Antall personer til løpsfest på Alver
Hotel:
Bor på Alver Hotel fredag til lørdag?:
OBS! Bestill selv på hotellet.

Ja_________

Nei_________

Bor på Alver Hotel lørdag til søndag?:
OBS! Bestill selv på hotellet.

Ja_________

Nei_________

Påmeldingsfrist: 10. mai.

Sendes til:
Bergen Veteranvogn Klubb
c/o Lars Olav Lofthus
Janaveien 209
5179 Godvik
eller helst på e-mail: laoll@online.no
Tlf. for spørsmål: 476 11 283

(Tips for nettbrukere: Lagre dokumentet på din harddisk, fyll ut feltene, lagre på nytt, og opprett
deretter e-post til adressen over og legg ved dokumentet).

Startkontingent + ekstra lunsj(er) + x-antall løpsfest betales til kontonr.: 3624.59.26175

SPILEHJULET 1 – 2017 organ for Gammelbilens Venner

NYREBELTE – vår faste side om motorsykler
Tekst & Foto: Gaute Svindland

Suzuki T-20 1967 mod. rigges for ”Classic racing” 2017
På et garasjebesøk kom jeg i snakk med en
kar som drømte om å få kjøre Classic racing
og hadde tenkt å få drømmen oppfylt.
Sykkelen han hadde fått tak i er en Suzuki
T-20, 1967 mod. på 250cc to-takt luftkjølt
parallell twin som yter 29 hk. Den har 6
trinns girkasse og veier 135 kg. Den ble
utviklet i 1965, men ble først satt i produksjon i 1966 og produksjonen varte ut 1968.
T-20 var en populær sykkel og på det meste
ble det produsert mer enn 5000 sykler i mnd.
I Storbritannia ble sykkelen kalt ”Super Six”
på grunn av den 6-trinns girkassen. Dette var
nokså uvanlig i for de fleste syklene hadde 4
og 5 trinns girkasse på den tiden. T-20 viste
seg å være rask og fungerte bra i racing. I
dag er den å se i Classic racing rundt om i
verden og hevder seg godt.
Til venstre: Sykkelen som skulle bygges om
ble kjøpt på Classic racing i Silkeborg,
kanskje ”litt” på impuls men fraktet hjem og
 demontert.


Over: Ny racing tank og hekk fulgte med.
Under: Nye potter og elektronisk tenning er montert.


Over: Felgene ble reparert med nye felg ringer og eiker.
De 8” originale trommelbremsene ble beholdt.
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Over: Gaffelen kan justeres og må stilles inn etter prøve kjøring.


Over: For å få ned litt vekt ble dynamo og batteri fjernet og ny
oljetank laget og skjult i hekken.
Til høyre: Side deksler blir også fjernet. Tilpassing av bremser
gjenstår før prøvestarting.
Så er det bare å melde seg på til å få seg lisenskurs og øve. De første kursene starter i slutten av april på Rudskogen.

Slik ser original-utgaven ut. Foto: Fra internett
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Klassiske kjøretøyer på TV-skjermen
Det har etter hvert blitt et bra utvalg med programmer på TV med klassiske
kjøretøyer som tema. De fleste går på Discovery Channel, men også på National
Geografic Channel og andre kanaler er det interessante serier.
Britiske Wheeler Dealers, eller Bilfikserne på norsk, er nok den mest kjente.
I denne serien på Discovery Channel kjøper bruktbilhandler Mike Brewer
klassiske biler som trenger litt oppfiksing. Mekaniker Edd China tar seg av
arbeidet i verkstedet med å få bilene i topp stand før de selges videre, med mål
om litt fortjeneste. En bra serie med mange gode tips fra Edd China om
reperasjoner, verktøy og utstyr.
En annen bra britisk serie er Car SOS, hvor Tim Shaw og Fuzz Townsend
hjelper folk som har gitt opp prosjekter. Det er ofte mennesker som har fått
helseproblemer og ikke er i stand til å fullføre en påbegynt restaurering. Familie
eller venner tar kontakt med Car SOS, som så gjennomfører restaureringen uten
at eieren vet noe, og leverer en strøken bil tilbake til en overrasket og lykkelig
eier.

Det finnes massevis av amerikanske bil-serier, men der går det mest i ombygging, med mye skrik og skrål, krangling og innlagt drama. Unntaket er Jakten på
en klassiker (Chasing Classic Cars). I denne serien reiser Wayne Carini rundt i
USA på jakt etter sjeldne klassikere. Han har et stort nettverk innen bilbransjen
som leder ham til mange interessante funn. Wayne kjøper kjøretøyene og selger
dem, ofte på auksjoner, men også privat.
En interessant amerikansk dokumentar serie som sendes på Discovery Channel i
perioder er Mystery Cars. Denne handler om såkalte concept cars, eksperimentbiler som amerikanske bilprodusenter bygget mellom 1930-1970.
Harley and the Davidsons er en dramaserie om hvordan Bill Harley og Davidsonbrødrene startet Harley Davidson Motor Company i Milwaukee på begynnelsen
av 1900-tallet. Også denne har gått på Discovery Channel, og kommer nok i
reprise etter hvert. Den finnes også på DPlay og andre streametjenester på nettet.
På internett finner vi også en kjekk svensk serie som heter VeteranbilsTV. Her
presenterer programleder Bernt Stål en bil i hver episode, og tar en prøvetur
sammen med eieren mens de forteller litt om bilens historie. I noen episoder
besøker han også noen biltreff og arrangementer. Se på www.veteranbilstv.se

Tekst: Øyvind Flatekvål
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KLUBBNYTT
Referat Styremøte 15.November 2016 KL 19.00
Møtested: hos Odd Arild i Krosshaughagen 12f, Hundvåg.
Tilstede var: Trond G. Rasmussen, Odd Arild Sundsteigen og Steinar Ødemotland, Kjell Dreyer. Fraværende: Aage Svendsen
Referat fra sist styremøte opplest og vedtatt.
Aktiviteter siden sist:
• Medlemsmøter: August møte var det info om Danmarkstur. September møte var Ola Undheim å snakket om de nye
reglene for EU-kontroll, ca. 75 personer møtte opp. Oktober møte var Jæren Antirust å hadde foredrag om Fluidfilm, ca.
64 personer møtte opp.
• Turer: Veimuseet 26 september, 60 biler og 40 motorsykler møtte opp.
• Cab & Co: Hadde sin siste tur 12.oktober med over 70 kjøretøy som møtte opp.
Medlemsmøter/arrangement Høsten/våren 2016/2017:
• Medlemsmøter: November møte blir det utlodning. 5 møter på vårparten, marsmøte blir årsmøte. Mulig Arne Holme
skal holde ett foredrag. Leif Skare kan vise bilder fra USA tur.
• Julebord: Blir den 27. November på Quality Airport Hotell, Sola.
• Grøtfest: Den 10. Desember i lokalene til Per Nysted på Bryne.
• Terminliste 2017: Sett gjennom andre arrangement ang hva som muligens krasjer.
Medlemslokale/museumslokale:
• Status vedrørende lokaler: JS-Byggservice setter opp forslag til ny løsning med Sandwichplater. Evnt. kun se oss
om etter et rent møtelokale. Sjekker opp nabohuset på Særheim.
Regnskap 2016: Opplest og gjennomgått.
Medlemsregister:
• Ønsker å utvide med bilregister.
• Skal vi åpne opp for «Min Side»: Sjekker opp ang ekstra kostnad.
Klubbregalia:
• Har bestilt prøver og vil lage en samle bestilling om dette er noe folk ønsker.
Eventuelt:
• Innsatspokal: Har vi noen forslag?
• LMK regionsmøte: Prøver å få en dato, helst i en helg.
• Hva gjør vi med utstillingsutstyr visst det ikke blir museum?
Steinar, referent.
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KlubbRÅRSBERETNING

2016
GAMMELBILENS VENNER

Styret har bestått av:
Formann: Odd Arild Sundsteigen
Nestformann: Trond G. Rasmussen
Sekretær: Steinar Ødemotland
Kasserer: Kjell Dreyer
Styremedlem: Aage Svendsen
Revisor: Tolleiv Hølland
Webansvarlig: Øyvind Flatekvål
Ansvarlig søndagskafe:
Øyvind Nielsen
Valgkomiteen:
Øyvind Flatekvål
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 27 Cab&
Co turer. 2 møter i huskomite og 4 møter Rallye Tronåsen
2016. Søndagkafe har hatt åpent ca. 40 ganger.
Kristi himmelfartstreff på Orre med over 70 biler til stede,
meget vellykket. Vi arrangerte for andre året Spilehjulsløpet for
kjøretøy eldre enn 1940. Her var 26 kjøretøy som deltok. Løpet
ble tatt godt imot og vil også bli arrangert i 2017. Grillfest på
Særheim, fullt hus. Danmarkstur med besøk hos vår
vennskapsklubb i Aalestrup, vi var 16 biler med på turen.
Minneløp med 19 biler til start. Vi var medarrangør av Rallye
Tronåsen 2016, over 300 kjøretøy deltok, bra gjennomført.
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 43 deltakere.
Ellers har klubbens medlemmer deltatt på mange ulike
arrangement i distriktet, for å nevne noen: Vestlandstreffet i
Haugesund, Norgesløpet i Grimstad, Ryfylkeløpet på Tau.
Innsatspokaler: Leif M. Skare
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. Ved årets slutt ser
det ut til at vi skal finne en løsning. Aktivitetsnivået i klubben er
meget høyt og det er meget bra med deltakelse på de ulike
aktiviteter.
Spilehjulet:
Har kommet ut med 4 utgaver, meget bra tilgang på stoff.
Museet:
Ingen aktivitet i 2016
Antall medlemmer pr.31/12 201, 393 stk. Økning på 8 fra 2015.
Steinar Ødemotland
Sekretær

Innkalling til årsmøte i
Gammelbilens Venner
Tirsdag 28.mars 2017
Dato: 28. mars 2017 kl.19:00
Sted: Breimyrå 10, Bryne
Agenda:
1: Åpning, styret ønsker velkommen
2: Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent
3: Årsberetning fra styret for året 2016
4: Regnskap for året 2016
5: Innkomne forslag: Styret ønsker å endre § 3 i vedtektene.
6: Valg v/valgkomiteen
7: Innsatspokal 2016
Styret i Gammelbilens Venner har 2016 bestått av:
-Formann: Odd Arild Sundsteigen
- Nestformann: Trond G. Rasmussen (på valg)
- Sekretær: Steinar Ødemotland
- Kasserer: Kjell Dreyer (på valg)
- Styremedlem: Aage Svendsen (på valg)
Huskomite:
Leif M. Skare
Ole Chr. Simonsen
Per Eiene
Odd Arild Sundsteigen
Revisor for 2016 har vært:
-Tolleiv Hølland
Valgkomiteen for 2016 har bestått av:
- Formann: Øyvind Flatekvål
- Komitemedlem: Gaute Svindland
Nærbø 1. mars 2017
Steinar Ødemotland
Sekretær

Husk å støtte Gammelbilens Venner med Grasrotandelen!
Neste gang du skal spille så ber du kommisjonæren å registrere
Gammelbilens Venner som mottaker av Grasrotandelen. Det
enkleste er å oppgi klubbens organisasjonsnummer. Dette nummeret
er: 991192026
Hvis du vil registrere deg på www.norsk-tipping.no gjør du dette
ved å logge deg inn med kort og kortleser og velge Min side,
deretter Grasrotandelen. Her kan du søke opp Gammelbilens
Venner.
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Returadresse: Gammelbilens Venner,
Postboks 3029 ,
4095 Stavanger

Terminliste Vår/ sommer 2017
Her er terminlisten for første halvår i 2017 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. 12-15 hele året er
Nytt og
frai sommerhalvåret
styret
medlemstreff hos Per Nysted på Bryne,
er det kjøreturer med Cab&Co hver onsdag kl.18:00.
Januar:
• 31.januar: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne
Februar:
• 28.februar: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne
Mars:
•

28.mars: Årsmøte/generalforsamling kl 1900, Bryne. Valg av styre og verv. Velkommen!

April:
•

5.april: Oppstart Cab&Co, Sandnes

•
Mai:
•

1.mai: Entusiasttreff, Jærhagen Klepp. Arr. Bilentusiastene

•

1.mai: Vårmønstring Kvadrat. Arr. RACC

•

25.mai: Kristi Himmelfarts treff på Orre. Arr. GBV

•

30.mai: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne

Juni:
•

Juli:

25.april: Medlemsmøte kl 1900 på Bryne

4.juni: Spilehjulsløpet. Start fra Særheim. Arr. GBV

•

6.juni: Nasjonal Motordag

•

9 - 11.juni: Vestlandstreffet, Bergen. Arr. BVK

•

16-18.juni: Stjerneløpet, Sola. Arr. Mercedesklubben

•

16-18.juni: Norgesløpet, Kongsberg. Arr. KAS

•

18.juni: Sportsvognstreffet, Sola. Arr. Sportsvognsklubben

•

27.juni: Medlemsmøte/grillfest, mer info. kommer

•

1.juli: Sjøormløpet, Seljord

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

