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TfFItrTET
l"tØTE L8l3-86:

STYREI.,l ØTE
11 /+-86 :

MØTE 29 / 4-86

STYREM ØTE
5 /s-86:

Løa var som vanlig åpen fra klokken seks og

frem ti1 møtet startet . Det var bra med folk
og litt deler b1e omsatt.Til møtet på Lura
var det ordnet med TV og videospiller,og over
skjermen ru11et klubbens innkjøpte film fra
Tronaasen 1981.En fin oppfrisking og inspira-
sjon foran årets Ra11y Tronaasen.Ellers var
det kaffe, smørbrød, og utlodning.

Henrik Lunde holdt en kort orientering om for-
beredelsene ti1 Tronaasen -B6.E11ers manglet
noen av de viktigste personene i styret, så vi
andre valgte å 1a sakene bero ti1 neste s.møte.
Løa var åpen,og besøket var som normalt.På Lura
var det lagt opp ti1 en underholdningskveld,
med sang og musikk av Kar1"Ca11ett Fjogstad og

Georg Pollestad.Noen skikkelige Jær-viser og

gode historier fra distriktet, lokket frem latter
hos de fremmøtte.Etterpå fortalte Jon Ødegård
om farens eskapader som fersk motorsyklist og hans
streben etter ttden perf ektett to-h julsmaskin. Han

var også inne på starten av si-n agen karriere
som 1øpskjører,med nafta og JAP motor.Ellers var
her utlodning,med hovådpremie fra Jonas Hegre;
en førstehjelpspute,i tillegg ti1 mye annet.Kaffe,
smØrbrød og bra fremmøte av gamle kjøreløy.Se-
songen er i gang I

Samtlige styremedlemmer var med, og møtet begynte
med en orientering fra Tronaas-komiteen.Løa er
stadig utsatt for innbrudd,og Frø1and skal ta kon-
takt med Sandnes kommune for å få gjort noe med

det fraflyttede huset ved 7øa,som er årsak ti1 at
stedet er så atraktivt f ør ttuønskede individertt.
Synnøve og Frode fikk fullmakt ri1 å inngå av-
tale med Postens Foreningservice, som vi1 lette
arbeidet på flere områder innen klubben.
Mai-møtet på Lura Turistheim blir Tirsd.27.,og
programmet blir en orientering om et P.0. /fanilie-
7øp Sønd.15.Juni-.l{øLe deretter blir 26/8:i

NESTE I{ØTE:



KJØPES

S ELGE S

SELGE S

ØNSKES

SELGES /
BYTTES:

Forgasser ti1 CHEVROLET 1928 mode11.

Arne Horpestad,4350 Nærbø

TLF A4.433347

Fe1g, antagelig F0RD L932-35, selges kr.100. -
01e Chr.Simonsen,Gustav Vige1andsgl'.24,
4300 Sandnes TLF 04.624892 e.k1.20.00

/+ nye dekk,AVON 6.00x15 .

Minst 2,he1st 4 dekk i dimensjon 5.25/5.50xL7
Rune Omarstrand, Biskop Njå1sgt . 50,
/+000 Stavanger TLF O/+ .52667 A

Ca.1950 nod I. J.350cc, delesykkel. Byttes i en flaske
Whisky ( lave prisklasser godtas ) .

Erling Åsen TLF 04.523642

SALG 
.qYTTE:

MotoGuzz 850 T5-84
fullt turutstyr m/

Panthera helkåpe kmst.
ca 16000.Nyde1ig bruks-
maskin i topp stand.
Denne vurderes solgt
evt. byttes i tYsk eller
eng. sidev. sykkel- , f ortrinns
vis 50 60 ta]Is.Alt av

inter.

Arve Rye

2540 Tynset
rIf. 064/87633 A

ØNS KER :

Vei v ti I AJS SPri ngtwi n 500, 1954
(e 9). og rep.håndbok for AJS 350
L947 mod.

So1 vei g Haugl and
Store S'l aggve i 'l

?834 Nygard
Tl f. 061 79241
etter kl . 16.00

ØNSKER:

Til Indian PP:

Ir{otor, gearkaS se,,tfr,/

kobl ing, ki ckstarter ,

tennmagnet, o1 j ebeholder,
verkt . kas se , kj edeskj erm

for og bak, fotbrett -

Byttes evt. i Nimbus

eller kontanter.

BS Andersen
Vendersgade 16

6900 Skj erm

Danmark

rlf 07 / 352434

SELGES:

DKt^l 350 ccm 1939 mod. bra orig'inal
sel ges.
Tempo, div. modeller ennå på lager
for saJg.
Douglas 600 ccm 193i kr;mplett og bl'a
m/ekstra motor su1 Ees.
BSA 150 ccm Bantarr Major 1956, bra
se1 ges.

0le Birger Gjevre
?9AA Fagernes
Tlf. kveld 061 30870

NVYl t :

ØNSKER.:

Tr] DKW 350 42 mod:

Forgasser (Blng) , stemPel

startped. baklys , sete , fj ær

ti1 forgaffel, sPeedom- eks.
potte, fothvilergummi, dele-
liste, instr. bok.

KJØP:

Roya1 EnfieId. a1t av

inter. rest, obj . eller
kompI.

Egil Lund

5875 Årdalstangen
Tlf. 0 561 6 1596 P

" 61011- A

EYTTES:
Sidev. tr1 Indj-an PP m/org.
ski 1t .

ØNSKER:
Sidev. ti I HD 1000cc L920 .

Torbj ørn Si lseth
Storhågvn . 2L
6631 Batnfjordsøra
T1f. 072/9AL62/ 90110



ASBJøRN ROLSETH
Lunderhaugen I
7081 Sietnhaugan
Norway
Tel. 07-ææ33

Jeg har kjøpt opp et gammelt delelager, og vil1e sette
.opris på om føIgende annonse kunne få plass i klubbens

medlemsblad eller rundskriv:

Nye deler fra gammelt lager selges. Vannpumper ti1
FORD 4 syI. L932-34, FORD VB L949 person, FORD 6 sy1.

1949-51 person, FORD VB last flere modeller L952-64,

FORD 6 sy1. last L947-53, OLDSMOBILE 6 syl 1937-4L,
PONTIAC 193 3-36 . Kr. 3OO. - pr stk + porto
Kingboltsett ti1 DODGE last L935-47 og 1956-67 flere mod-,

CHEVROLET last 1946-47, IVTERCEDES-BENZ L1413, STUDEBAKER last
L947-54, INTERNATIONAL last 1947-63, FORD last 1938-67,
WILLYS L942-56 flere mod., STUDEBAKER PRESIDENT & COMMANDER

l94l-42, samt ti1 flere rhodeller av REO, DIAMOND T, MACK,

WHITE, GD{C og FEDERAL last . Kr 300. - pr s

Endeledd til DODGE last 1931-63, NASH 1940-48.
Kinqboltholder tiI CHEVROLET person 1939-48.
Forinqer bærebro ti1 STUDEBAKER 1950, NASH L946'48-
Veiv- os rammelasersett ti1 DODGE 1934-59 2J.7.8 & 23O.2 cid 6 syI

Navn, adresse og t1f. som over.

Pled hilsen

Asb j ørn Rol seth

vedlegg annonse

NOS oljefilter, viftereimer, pakningssett, tenningsdeler,

rep.sett bensinpumper, r€p.sett vannpumper, m.m. til

3O-40-50 talls am. merker, også lastebiler. Også endel

50-ta11s VW, Opel m.fI Original€, norskprod. "Stormrl

radiatorgardiner. Delekataloger ti1 1948-56 am. Ford person

og last.

Send skriftlig forespØrsel I
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LAt{0§nÅ0ET FoB tttoT0n-
HI§TtlRI§KE I(JSRETSYKLUBBER

INTHESSE0MRÅDE: 21 AR 0G ELDRE

POSTBOKS 652 SENTHUM
0106 0sL0 1

LMK
V VV V

LAI]DSI.IØTE 1986

Landsmøte b1e avholdt i llorsk Teknisk tluseums nye lokaler på Frysj a
i Oslo j.ørdag I/2 -86.
Det møtte delegater fra 36 klubber hvorav 7 med observatørstatus.

a, Det xxøtte også observatører fra Sverige, vår søsterorganisasjon,
I. Danmark og Finl-and, se egen deltakerListe.

1-ÅPIIIIJG.
Formannen ønsket al-.1,e vel-kornmen og Il. C. Fæste ble valgt til ordstyrer
med P.Ko]stad som referent

2.KORT PRESEI.]TASJO}J AV KLUBBE}JE.
Delegatene presenterte seg og sine klubber med interesseområde og
medl emstall-.

3-IIYE KLUBBER.
Landsrnøte aksepterte følgende klubber som fullverdige medlemmer:

Kjøyretøyhistorisk Klubb - Voss
llorsk Land Rover KIubb
Porsche Klubb tJorge
Storfjorden Automobil Klubb
Øvre Romerike GammeLbilklubb
IJord Østerd al Motorhistoriske Klubb
Norsk Fiat Register
IJorsk Ilini Klubb
I'lorsk Volvo PV Klubb

LMK representerer herved 51 klubber.

4-ÅRSBERETI] I}JG.
Denne bl-e lest opp av formannen uten kornmentarer.

5.REGIISKAP.
Regnskapet b1e delt ut og godkjent etter en kort oppklaringsrunde
av formannen.

6-FORSLAG FRA KLUBBE}'IE.
ACCI,I orienterte om det planlagte treffet "l'lotorhistoriske Kjøretøyers
Dag" som skal holdes på tlelleruds.l-etta utenf or Oslo 6/7-86 og
understreket at alle kategorier kjøretøyer var velkommen.

Itrord Østerdal l.{otorhistoriske Klubb onsket at LMK skulle arbeide for å få
tiI en rabattordning for alle LMK-medlemmer ti1 tlorsk R3øretøyhistorisk
I'luseum på Lillehammer. Det ble bestemt at LMK skal prøve å få ti1 en
rabattordning ved bilmuseene i LilIehammer, Oslo og Horten.

7-KONTAKT MED I'IYIJDIGHETENE.
Spesielle skilt på k1øreLøyer sorn er 30 år ell-er eld-re.

Det ble referet til brev av 7/12-85 til Vegdirektoratet (VD) og senere
samtaler. Det er registrert stor sympati for saken hos VD, rnen på
grunn av stort arbeidspress har ikke VD fått tid ti1 videre
behandling. I }øpet av sommeren bør behandlingen være avsluttet og
det er mulig at ordningen kan begynne å praktiseres fra høsten 85.
Videre informasjon vi1 bli sendt ut av LMK.



Enighet or.1 at cien skiserte ordning ser meget bra ut og LI,4I(
vil arbcide videre med saken.

IIUK gjorde oppmerksom på deres spesielle problemer rned militære
)rjøretoyer og onsl<et ikke skj.lt i det he.l-etatt, men kun malte
l:oder på støtf anger og skj err,r etter amerikansk nodell.

Praktisering av reglene om dispensasjon fra kjøreLøyforskriftene
ved f.ørstegangs reg istrering av rnotorvogner.

Det ble orientert on saksgangen fra LI'IK-s side og om status i dag.
vegdirektoratet hadde kontaktet LMK og bedt om utkast
til retningslinjer.
Etter et utkast fra LtlK ti1 Vegdirektoratet for hvorclan reglene
skal praktiseres har VD kornrnet tilbake med et internt konsept.

ACCti rettet sterk kritil:k til saksbehancllingen og presenterte et
fyldig skriv av 29 /l-ø6 som tok f or seg ACCI.J-s historiske ro11e
i denne saken og rncnte de burde vært konsul-tert umidde-Lbartlnoe som
ikke ble gjort.

Ll{K-s arbeidsutvalg tok kritikken til etterretning og beklaget
s aksg ang en.

Etter en lengere diskusjon bLc føIgende vedtak enstemnig vedtatt:
Landsmøtct ber arbeidsutvalget kontakte VD og sørge for at
ACCII blir anEitt med adresse og teLefonnummer som
anbefalingsintans på tinje med LL{K når det gjelder amerikansk-
produserte biier i saker vedrørende førstegangsregistrering på
d ispensas j on f or motorvogner nyere enn 30 år. LI.IK og ACCI'I
skal samarbeide i slike anbefaJ.ingssaker, og i utgangspunktet
skal ACCII ta seg av amerikanske biler og LLIK de øvrige.

Det bLe delt ut et ari;. med stikkord over problemet om hvilke
forandringer fra originalutførelse som bør aksepteres.
oe klubber sorn har synspunkter på problemstitlingen bes sende sine
kommentarer til Ll{K slik at synspunktene er i LMK-s postboks
senest mandag 9/2-86.

B-SØI(T{AD OM I.lEDLEI'ISKAP I },]ORGES BILSPORTSFORBU}JD
På grunn av økende interesse for historisk racing i Norge har
LMK søkt om medlemskap i Bilsportsforbundet for å ivarela historisk
racing. Brev av 4/L2-85.
Dette gjør det enklere for medlemmer av LtlK-klubber å søke om lisens
ørx en ønsker å delta i historiske racing- arrangernenter. Medlemskapet
i Bilsportsforbundet er gratis, men den som ønsker lisens må betale
en lisensavgift. Det antas at LllK vi1 få observatørstatus.



g-r.roToR 100 ÅR.
Klubbene oppfordres til å arrangere lokaLe jubileumsløp. Hver klubb
kan peke ut et arrangement som klubbens jubileumsarrangement.
BerteL.O.Steen vi1 produsere en ral1y-plakat og en minne-plakett
som kan deles ut gratis tiI alle deltakere i disse arrangementer.
KLubbene må melde tilbake til LMK om forventet deltakerantall innen
l-.mars slik at det totale antall plaketLer/plakater kan produseres.

Om en ønsker egen sponsing fra B.O.Steen kan klubbene søke direkte
til B.O.Steen rned opplysninger om budsjett og forslag til støtte.
Søknadene sendes til: Bertel O.Steen A/Srved Sletten eller Eng

I,Idm.Thranesgt.S4B -0175 
OSLO I snarest mu]ig.

1O- I NTER}]ASJOIJALT SAT.{ARBEI D.
Arbeidsutvalget informerte om kontakten med FIVA og NI'IF
( Iiord isk llotorhistorisk Forbund )

Den internasjonale Iøpslisten med FIVA-A og B Iøp b1e delt ut.

En kort diskusjon om det felles nordiske annonsebladet
bekreftet at dette er et bra tiltak som klubbene ønsker.

11-TERTI I}JLISTE'/. A,rets terminliste ble kompletert (se vedlegg).

Frist for å søke om I'lorgesløpet 1987 må sendes LMK innen
I april-86. Søknadene må begrunnes.

I 2-KOriTIr.rcEI{T 19 B 6
Regnskapet viser at det fortsatt er mulig å drive LMK på
frivillig basis slik det er gjort til nå med en kontingent på
kr.5,- pr tellende medlem, dvs. medlem sorn har kjøretøy
som er 2I år eller eLdzre.
På sikt er det behov for en mer effektiv og rasjonel-L drift,
og arbeidsutvalget vurderer å ansette en person en dag pr.uke.
Dette vi1 medføre utgifteqog en kontingentheving til kr.I0r-
pr. te.l-lende rnedlem. Klubbene bes vurdere dette internt til
neste landsmøte i 1987.

1 3-VALG.
Følgende arbeidsutvalg og korniteer bIe valgt:

OIav Helge ( f ormann) Ilorsk Sportsvogn Klubb
Hans Chr.Fæste Lillehammer Veteranvogn Klubb
Per l(olstad lJorsk Veteran t{otorsykkel CIub
Carl Henrik Størrner Norsk Veteranvogn Klubb
Asle lloel-Knai American Car CIub of llorway
Kristian Øior.r llotorhis. Klubb Ringerike og Omegn

Styrerepresentant til Lillehammer Kløretøyhistoriske }luseum

Kj eII Wang-Henrichsen

Rev isor
Rolf Lindholm lJorsk Sportsvogn Klubb

Valgkomite
Bjørn G. Johannesen Mercedes-Benz Klubben Norge
Bernt Chr. Bowitz ttrorsk Veteran Motorsykkel Club
Thornas Janøy Grenland Veteranvogn Klubb

AtIe valg var enstemmig, og avtroppende formann Kjel1 Wang-Henrichsen
bIe behørig takket for innsatsen.



14 - EVETITU ELT
-ACCIJ gjorde oppmerksorn på at de rauliqens
ut av LI'{K for å markere sin stilling som
men vil i så fall søke å sarnarbeide meclstøtte driften av LMK økonornisk.

kan komrne til å melde seg
frittstå end e bilorganisasjon,

Lt'{K på best mulig måte og

-Det bIe etterlyst forslag ti1 LIIK-ernb-Lem. Motorhistorisk Klubb
Drarnmen opplyste at de hadde over.Levert et forsrag i 1982.

-Det er kommet anmodning tir støtte fra et privat tysk røp til
I"trordkapp i sornner. Ettersom det ikke er en FrvA-tirsruttLtklubb som søker bør dette avvises.

-opofordring til å bedre inforrnasjonen til klubbene ved å sendereferat fra arbei.dsutvalgets møtLr ti1 krubbene.

-HI'IK ba LI'IK undersøke muligheten for å få reduserte satser formedlemskap når en er r.redLern i frere LMK-klubber.

-Forslag om å søke å redusere engangsavgiften ved i6port av nyerekjøretøy ble avvist.

-Årsmøtet bør .utstyre delegatene med nr.skilt sorn kan holdes oppfor å lette identifiseringen av delegatene når de holder sine-innlegg.
15. FORS IKRI IJGSORDTJ I}JGE}J.
Forsikringskorniteen orienterte om fjorårets skacler.Det ble rettet en anmodning til klubbene om å gjøre en vurderingav forsikringstakerenes urlr av kjøretøyene og-åelde fra om detforellommer åpenbart misbruk av oråninge-n (<iagiig bruk er misbruk).
Forsikringskomiteene ble bedt om å sende inn alle saksdokumentersamlet. ufuLstendige søknader brir ikke behandlet av Lt{K-sforsikringskomite.

ved salg av et LtiK-forsikret k3øreLøy skal_ dette meLdes fra til
LI'{K- s fors ikringskornite.

Klubbene har ansvaret for å r,reLde fra til forsikringskomiteen
om raedlemriler som har LllK-forsikring og melder seg u[ av klubben.
Ll"lK-s f orsikringskomite er i forhandl inger rned UNr f or å revidereavtalen, og det er åpnet for vesentlige forbedring"r. LMKvil informere om dette når resultatenå foreliggerl
l'lotorhistorisk Klubb Ringerike og ornegn b1e titdelt en bokpremiefor å ha tegnet flest nye forsikringei i forhold til antalt tettende
medlemmer. IIeIe 668 av klubbens tellende medlemmer hadde en nytegningi lgB5.

16-AVSLUTIIII.JG
Møteleder takket alle for frammøte og deltakelse og hevet møtet.

Møtereferent

0t"- H
01 av HeLg e

Formannf0
p er KoL s t ad (r.,5h)



LANDsRÅoer
FOR MOTORHISTORISKE

KJøRETøYKLUBBER
tNTERESseounÅoE:21 Ån oc ELDRE

Februar

9.2.

15 .- 16 .2 .
16.2.

22.-23.2.

Apr i1

26.-27.4.

Ma i
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.

TERMTNLISTE

Vinterrally, 0s1o-områOet (åpent

Pr imu streff, Dokka
Vinterrally

Vinterl-Øp, Skedsmo - Hurdal

Jubileumsutstilllng

Delemarked, Lillehammer Meieri
VårmØnstrir'lg r 0s1 o
Fo11o Rundt
VårmØnstring

Vårmarked, Vinterbro E- 1 B

Ajour pr . 2 .2 .86

f or aIle ) A-Ford

Morris Minor
Øs tfol d VK

NVK

Østfold VK

Lil1eh. VK
NVK

NVM C

Volvo PV

NVK0.5.
0.-11 .5.
1 .5.

18.5.

23. -25 .5 .
23. -25 .5 .
24.-25.5.
25.5.
25.5.

31 .5.
31 .5 .

31.5.
31 .5.
31 .5 .

Juni

1.6.
1.6.

6 . -8 .6

T .6.
T .6.
7 .--8.6.
7 .-8.6.
13. -15 .6.
1 3. -15.6.
14.6.
14. -15.6
1 4. -15 .6 .
14.-15.6,
15.6.
15.6.

Vårt,ref f , Ringerike (kun 0pe1; Opel Reg
VårmØnstrlngrØkernrOslo (kun amerikanske biler) (ACSN)

VårmØnstring, Bogstad camping, 0sIo ( sportsv . ) NSK

stoatreffet NvMc
Firdaløpet Sunnfj ord VK
StjernelØp i Telemark Mercedes
Vårmønstring, Strand i Bærum Norsk Mini K

Vestfold Rundt Volvo PV

OffesieI1 åpning av Norsk Teknisk Museum, 0s1o
Messingtrippen, innkomst NTM, 0s1o NVK

Delemait<eO, Moi Moner i nærh. av Arendal Agder MK

Trollheimsllpet (kun motorsykler) NVMC

Jægtvo11-1 øp.t, start Stiklestad Nord-TrØndelag VK

Utstilling på Festningsplassen, Oslo FIere klubber
Treff på Havna Hotell, Tjøme Veteran VW

Grand Nationals - Landstreff, Hunderfossen
(klubbtreff - kun amerikanske biler) ACCN

ØstfotdlØpet, Moss Østfold VK

ilestlandstref f et, Haugesund Haugal?nd y-l!

Trekk-ferge-festival - Aed"L !'!{
Eggedalstieffet (kun motorsykler) NVMC

Grensetreff i Danmark (kun A-Forder) NAMK

Trandumtreff (kun militære kiøretøyer) HHK

Totenløpet Toten GK

Albion-treff, Hamar (kun britiske biler) nlbion
Sommertreff, Giøvik (kun Citroen) Traction Norvege
PV-Treff, cåt - volvo PV

vardresråPet 
MHx-u""rllXDrammensl øpet



Juni forts.
20.-22.6. Skandinavisk Ford V-8 Treff, Østerdalen

- (åpent for a1le Ford 1932 _'53)
21.6. HamarlØpet

26.-29.6. Skandinavisk 0pe1 Treff, Magnor (kun OpeI)

27.-29.6. N0RGESLøPET 86 overlandtur, vestlandet Ftere
27 .-29.6. Danmarkstur MHK28.-29.6. SkogslOpet (kun motorsykler)

MV
v-B

Hedmark

0pe1 Reg

kI ubber

Dr amme n
NVM C

Grenland VK

NVK
NVI-f c
AC CN

Volvo PV

0pe1 Reg
Morris Minor

HMK
LiIIeh. VK

Flere klubber

Agder MK
v-B

NAMK
Volvo PV

NVK
NVK

Vo1vo PV

Jul i
2.-4.7 . Mldt-Norden-RalIy, TrØnderag Jamtland rrØndelag vK(i samarbeid med to svenske klubber)
6.7 .

12.7 .

August

g.B.

16.8.
1.6 . -17. g .
1 6. -17. B .
1 6. -17. B .

22.-24.8.
22.-24. B

22.-31.8
23. B.

30. B.
31,8.

Spesielle- og Motorhistoriske KjøretØyers Dag
Hellerudsletta, Skedsmo, Øst for 0s1o ACCN

SjøormlØpet, Seljord Vest-Telemark MK

Grenlandsrallyet

Pie-nie, Lommedalen, OsIo
sørurnsand Rundt (kun motorsykler)
DragraciBgr Gardemoen
PV-treff

Høst-treff, Elverum (åpent for a1le)
Høst-treff
Utstilling på Momarkedet, Østfold
LillehammerlØpet

23.-24.8. HØst1øp i Drammensdistriktet

Tronåsen B6
V-B Løpet ( åpent for al Ie Ford 1 93 Z-53)

September

7.9. HØstlØp (kun A-Forder)
7.9. HØsLtreff, Skjeberg

1 3.9. Hadeland Rundt
1 4.9 . Sandv igen-Sundvolden

21.9. Høsttreff, Tønsberg

0ktober

4.10. HØstl-øp, Oslo-orlrådet NVK
klubber )

r2

(i samarbeid med andre
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Prcr ktiske opp lysn i nger :

Starttids
lt i.

St art st eo :

Løpets lengde:

MåI:

OVernatt ing :

Klass einndel ing :

Startkont ingent :

Påmelding,sfrist :

Bespisning:

Premieutdel ing :

Bekreftelse 3

OBSTII

Lørdag 28. juni 1986 kl. 1O.oo.

KONGEPAI{KENT ved E1 Br Cåo 1C km sØT for
San dnes .

ca. 1 2a km. Gode veier med godt dekke.

Samme som startsted
Campingplass ved Kon geparken,
Telt gratis. Hytte med 5 køyer kr. 4OCr-pr. døg;'n.

Klasse 1: 1930 og eI dre.
Klasse 2:, 1931 til og med 194A.
Klasse 3: 1941 ti1 og med 1956,

{I . 150r: som betal-es til
NVMC v/Hans S. Johansen
81 å f jørveien B

43+O Bryne
på bankgirokonto 3260. 63 . 3 1 591 samtiCig
med påmeIdingell..

Påmerdingen nå, være oss i hende på overr-
stående adress e s enest Lørdag 24. ma:- 1 986 .

Det vil b ]i en enkel servering på en av
post ene.

Det vil b Ii premieut del ing med midda g
og dans til eget orkester i et av Konge-
parkens lokaler. I,riddagen er for førei
inkludert i s tartkont iu gent . For passas j er
er pris en ennå uk j ent r men max. Ki. To;- .
Barn under 12 år halv pris.
Ett er at startkont ingent en er mottatt vi1
du motta bekrefterse på overnattingS-
alternativr kart samt andre nØdvendige
opplysnin ger.

Del tagere uten godkjent hjelm vir bti
arnrist ved start et1 .

l4
VELKOMMEN T TL S KOG SLøPEII 1 985 .



pÅunLDrNG TrL sKocsLØPET 198G,

Navn 3

Ad,resse 3

Tel ef on 3

Motorsykkel 3

Årsmodell 3

Type 3

S lagvolum 3

S idevo gn 3

Overnatting:

aaaaa.oaara.a

Telt: o o '. o

Hyttei .o...

Type3....o..oo..o.o

Gratis teltplass

.o.' o. 5 køyer. Kr'lOO
pr. døgrn.

a a a a. aoa a a a a a o a o ao a a o oaa atoa o a a aa aaoa

ca a a a a ao a a a a.a aa aat a ao o a aaaa aa a arot aa

a a. aroat oo.a oo a o a a a aa aa a oa a a'a""'o'

aaaaoaaa.aoaotaooaoa

aaooaoaaaaaoo

oa..oaatoa.ra

aoaaaaaaara.t

aaaooaaaaror.a.oa

Arrtall deltagere ved premierniddag: .1 person inl<l. i
startlcont ingent .

Har du deltatt På

Hvilke å.r2 ( rrys s 1977.. o o

1981 ... o

1985. .. o

Påmeldin gen sendes sammen med startkont ingent kr. 1 5A r- ti1

NVMC v/Hans S. Johansen
81å f jørveien I
+34O Bryne

Bankgirokonto 3260, 6 3 . 3 1 591

tidliEere Skogs Løp? ]a/Nei
av) 1974..'. 1975.. ). 1976..o,

1978.o .. 1979..' . 19BO''''
1982,..o 1983.... 1984.. '.
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I o ilGEPARKEil
Kongeparkeir er err fritidspark som er under byggirrg på Årgara
utenfor Sarrdnes r og som blir dern største i sitt slag i Skaitdi-
navia. I Gjesdal kommurrel like ved E-1 B, i et temei.g som ilcke
kommer i korflikt med arrdre irærirrgsirrteresser, bygger Gabriel
ÅtgårO sii', Kongepark. Parlcerr blir stappfull av aktiviteter;
lairdsbyerr Er.rreka med butikker; tegyre og maleskole; Jærgården
en borrdegård i -full- drift; BMX sykkelcrossbarre; ridesenter med
friske hester i -fir ratur; Ormerr Lange- en bob-bare på ea.
1Oo0 meter; Liliputt trafikkskolei Gulliver - en 80 meter larg
eventyrkjempe proppfull av lekeapparater; Radlobåter; Ru1le-
skøyteba:ae og mye mye mer. Kort sagt et everrtyr av synsinntrykk
og opplevelserr både for barrr og voksre.

A}le har tert på ideerr om Korrgeparkerr i Gjesdal. Aviserre
skriver stadig om prosjektet, Norge Rur.dt har vært der, planere
b1e utarbeidet på rekordtidr kommurrale orgay'ler satte Norges-
rekord i sal<sbehandlirrg:'Gjesdal b1e omdøpt til Yesdal!

Hva er det så' alt dette vi har rrermt med ernkle stiklcord? Hva
er det du firrrer etter A. ha parkert på Korrgeparkers digre par-
kerirgsplassr €t steinkast fra 11 89

KJEMPEN GULLTVER.

La oss starte med Gulliver - parkens seirtrale persorr. Gulliver
er sjømairrren som bl-e fanget og burdet ti1 bal<lcerr i tilleputteres
land. f Korgeparker er det publikum som er lilleputteI. Gulli-
ver ligger der i slcrånirrg€nr 80 meter lalrg og 715 meter Ttøy.
Krappere i jakker harrs er 2 meter i diameter; tit bukserre gikk
det med 600 kvadratmeter stoffJ
Der han ligger i sirr ful-Ie lerrgde, bastet og burrdet med digre
xepr synlig lang veir er han et farrtastisk lekeapparat. Håret
er klatrerett og i hars indre er det spi1I1 rutsjebairerr laby-
ritrter og mye arrret rart. Itrrgargen er gjerrnom ØTerte t og i
ltøyre hånd er det rasteplass. Fra reseborener beltespennetl og i
venstre hånd er det utkikksplasser med oversikt over hele
Kongeparker. Gulliver er makeløst

KINGEPARKEN AMFI.

Like ved Gulliver ligger Kongeparken Amfi, Norges største Amfi
med 35OO sitte-plasser. Landskapet rundt gir muligheter for
at 6000 tilskuere kan fø1ge det som skjer på seener. Gjerrrrom
hele sesongell vi1 vil seenerl være fuI1 av urrderhol-dningstilbud.
rnger store stjerrrer med respekt -for seg selv vi1 kurrrre dra
fra Norge uten A ha gitt et eIler flere shov i Kongeparkerr Amfi.

JmqÅnouv.

Nord i parken ligger Jærgårdenr err leverndegjørirrg av tradisjorr
og historie tilknyttet derne spesielle landsdelen. Gårderr vi1
være i fuI1 drift etter t00 år gamle metoderr og serveringerr
er tradisjonell boirdekost. ?o gamle Jærhusr begge fra før 1850
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står også her. De varligste norske husdyr hol-der
roe som nok vil glede asfaltbarn med liter eller
med det som .foregår på en gård.

ORMEII LANGE.

t iI på gårdert
irr gen iccr t akt

Sel-v de mest tilbakeholdrre vil ha problemer med å holde seg
borte fra Kongeparkerrs bob-bayre. BarTen er 100O meter largr
- Etrropas terrgste, selv-føIgelig - og derfor heter der da også
Ormen Lar',ge. åairen ligger oppi fjellsideir og frister-med sløyferl
bukter og-mavekilende oPPlevelser. Værså.godr en hel kilometer
hylende moro!

RULLESKØYIER.

Aktivitet er stikkoriiet for dette i-nnslaget. Rufleskøytebanert
er {OO kvadratmeter og tiI fri benyttelse for alle som vil
prØve. Utsyret holder Korrgeparken I og selvf ø1ge1ig. aruargeres
icorricumars-er, slik som Korrgeparkmesterskapet. Oppvisrryrg og
show for fu11 ru1le! (fansi<jå du vinirer Kongepokaleir?)

BILLY SUNSHINE MINING TOIilN.

Selv om Bi11y Suyrshirre Miiring Tomr ligger leirgst øst i Korge-
parkenr er d-et en vaskeekte westerzrby vi srakker or1. I god
gammet Klondykestil opplever man stemnilg slik man kjerrer
åen fra filmer og bøker. I ttCrazy Horse Saloonrt efler i rrSaw-

dust Salcorrrr lcan foll< forlyste seg med spilI og 1ek el-Ier et
godt må1tid ivestervrmat. rnger lcruttrøyke men ferngsel med -fa1sl<-
mynt€I€r barnkr chiirese f auyrdryr kape11, Emphorum foryetrrirng
m-ed everntyrlige souvenirerl og derr som liicer det spesiallagede
bordet i ireståurarrteyr karr kjøpe det med segl Ir'rgerr dager blir
like - musikkr darrs og grillfester - et sted man gjerne besølcer
mer errn er garg.

HOVEDSTADI]IV EUREKA.

Eureka er Korgeparkerns hovedstad. Her firrr,er du kuirstserter
me6 produksjon og sa1g, her fiirner du barnas tegYre- og malesl<cler
her år l<rambua som selger grillmat og koirditoriet som byr på
dessert. Selvsagt har Eureka eget postkorrtor med irrteriør fra
186BJ

OG MYE ANNET.

Vi har bare irewrt litt av det som -fiirrres. I tillegg firner du
barnas trafikkskol-er Veiserrteret med sitt museumr campirgplassr
-foryetnirrgsseirterT hote1l er under planlegging, og.ilcke miirst
stadig rryå attraksjorrer. Nedfel-t i parkerrs filoso-fi er planer
om introduksjon av minst err rry hovedattraksjorr hvert årr- og.
det skal værå attraksjoner av verdensformat som skal markeds-
-0øres deretter.

Kongeparken blir en attraksjon largt utover Norges grenseri
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PI ON E R E R FA RI I\G E R

Det var tike etter den første verdenskrigen, at det gav seg slik at min

far var i stand til å investere i en brukt motorcycle. Jeg tror en kort
beskrivelse av denne første motorcyclen er på sin plass.
Dens rravD var Moto-Reve, laget på kontinentet et sted. Motoren dro bak-
hjulet via eo V-rem, 09 en eller annen glup konstruktør hadde montert et
pedalende arraDgernent, ikke så mye for å starte utysket, men mer for å få
tråkket bjem, skulle det vise seg.
Moto-Reve'n tradde vanligvis en rekkevidde på 5 km før skjæring.
Dette kom av at far aldri tærte at motoren trengte to-tre pump otje fra
tråndpumpen for hver femte km. istedenfor et pump s,cm håndbokeo

anbefatte. Det hte derfor helst en fem km's motorcycle tur, så et skrik
fra et skåret sternpel, og deretter 5 km hjem pr. ;redaler, oppløsning av

diverse deler og så var det på'n igjen.

Etter noen uker med korte turer og mye "mekking", ble det bestemt at
Moto-Reve'n ikke var titfredsstillende traosport. Far byttet derfor
likt med en kamerat i en White and Poppe, (heretter kalt W & P).
Deone maskineo treogte en liten renoverinq før den kunoe tas i bruk,
d.v.s. at den bte rulLet hjem, komplett demontert og deretter bygget
oPP.

Den komrrrende våren kunoe derfor et grått beist trilles ut i den

strålende solen, for årets første tur samt jomfruturen med vår W & P.

Sykkeleo var ikke, som den forrige, utstyrt med pedaler, noe som

automatisk vitte føre ti1 en masse fysisk treninq ved et eventuelt
havari. Startdritlen for denne rnaskinen krevde en rpasse atletisk
akt iv itet .ffi ,, Far s att

gaten og
"den går
qår tt .

midt 1

ropte
- den

+:w{u

I

ir.t
':ltå,?,

,,'*u;r.firl' -J!.7,;
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Eksosventitløfteren ble aktivis'ert, forgasseren tippet, vibratortenningeo
koplet inn og far åpoet vadmelsjakkens'knapper for så å gatoppere
oed vår qates drøye km. Ingen ting hendte, forgasseren dryppet
dyre dråper, tenningen surret infernalsk og far Løp. Etter å ha byttet
med vår lokale politikonstabel om å tøpe 10-15 km, ble W &'Pren trillet
i bus. ED rask sjekk av motoreo konstaterte fultstendig ga1

register innst i lting.

Det stå r' 3 rrFå h j elp av en meni g
soldat eller gartner til e skyve
masJcinen i gangtt. ttFlvor får vi
tak i en sånn nå, f or t iCen? tt

MOTOREN STARTER:

Etter at far og cycten var trimmet opp etter de fysiske utskeielsene
hans første forsøk hadde medført, kom det fullstendige mesterverk.
Startritualet ble raskt gjennomgått, inn med ventitløfteren, click-ctick-
bensin i rnengder, på med vibratoren, og så bar det av gårde. Etter
ca. 20 rneter ga far på med et kra.ft-rykk, slapp ventilløfterspaken - -
og dermed børtes et enormt brøI av en motor på full åpning. !'adereo ble
tatt fullstendig på senqenl Han prøvde frenetisk å få eo fot opp på

fotbrettet, forqjeves, han prøvde å få tak i gasshendeleo,det også
forgjeves, og nå hadde han ikke krefter til å ktemme inn ventilløfteren.
Dermed fikk han bena i utakt oq landet på ryggen med et brak, etter et
ukorriqert C-moment, mens motorcyclen beskrev eD sjaoqlende kurs opp
gaten ca. 5O rneter før den la seg over på siden og stoppet. Far satt
midt i gaten og gautet henrykt: "deD går - DEN GÅR" ::
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Motorcycten ble i tideo etter dette brukt flittig, med større og

mindre helt, inntil en vakker dag da far plutselig kunoe observere en

høyre svinghjulsbalvdel på vei mot LONDON i ca. 180 km-t.
Hultet som svinghjulet etterlot seg i veivhuset var så tite reparerbart
at vi solgte sykkelen som vrak, og gikk ut i felten for å prøve å sl'-affe
noe nytt og bedre.

PORBIIGTøRT AV EN DAMPVEIVALS:

Deo neste sykkelen var er, 3I', hk Roverr sorr kunne skilte med to gtear.

Det ene var ved kjededriften og det andre ved beltedriften. C€ar-

skiftiogen foregikk ved at man banket og rykket, samt 'nanipulerte en

jern-stang som var plassert omtrerrt like foran setet. Resuttatet var
forsåvidt uinteressaot, siden høygearet var aIt for høyL, (motoren

dro ikke) og tavgearet var så lavt at man fikk problemer med balansen.

En dag bte vi forbikjørt av en da.mpveivals som raste opp gateo vår i
cå. 1A kn/t, mens vi skranglet avgårde i lusne 5. Føreren av veivalsen
kostet på seg et glis, snudde skyggelueD og la seg over rattet for riktig
å britjere. Etter deone forsrrredelsen skrapet far Roveren i avsky.

Den påfølgende tohjuling var en 'nyn sykkel, en t9L7 3.5 hk Triurnpb med

3 gear i baknavet.
Dette var en virltetig godbit for far, ikke ba.re var det tre gea.r, rnen

også pedaler, noe far satte umåtelig stor pris på-

Triumphen var så pålitetig at den nærmest var kjedelig, den gikk som en

klokke helt til en dag da plutselig 2 gearet forsva.nt.
Etter en del pluodring med, 09 justering a.v uteopåliggende "leamikk",
ble bakoavet demonteret og b5agt inn på familiens kjøkkeobord. Far la
frem oavet, brettet opp skjortearmene og skudde av den lettest tilgjengelige
mutteren, den som holder navet sammeD som eD enhet. Ziing sa det og

dermed satt clutchfjøren som en øks i taketr gipsen drysset nedover våre
bøyde oakker oer over en mølje av ekspressdemonterte qeardeler, far så

opp meget bekymret.
Etter en masse prøving og feiling ble navet montert, og den følgende
søndag skulle motorcyclen med dens nyreparerte gearoav utprøves. Att så

ut til å qå godt, belt til vi stoppet for en liten justering tike uteofor
byen. Fars metode for starting av Triumpben var å løpe den'i §an§r og

så hoppe ombord akkurat når den tente. Denne metoden ble fulgt nå også

etter justeringen, og alt gikk godt bett til far hadde "tatt av"
fra bakken for å lande i saten. Da sto bakhjulet med et brak, far
fortsatte sitt svev over styret med det resultat at vadmelsbuksen bLe
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hengende fast i karbidlykten og dermed røsket han av eD diger flenge av

bukseo i deo umiddelbare nærhet av hans edlere deter. Vadmelsflengen
flagret lystiq fra toppen av lykten, merrs faderen desperat så seg om

etter noe å skjule sine nylig blottede edelheter med, vi sto nemlig like
utenfor vår by's tilte kirke som just nu tømte sitt innbold ut på den

selvsamrne laodevei hvor far nettopp hadde utført sine turnøvelser.
Fars desperate blikk stoppet ved min jakke, 09 med den som forkte
vaklet vi hjem under presset av en gjenstridig Triumph.

EN VETTSKREMT PASSASJER.

Den neste sykkelen var en hel ekvipasje, d.v.s en ex. krigs-Doug1as
med sidevogn, standard i alle benseender, bortsett fra en ti.ng, nemlig
gasshendelen som gikk den gale veien.
Denne litte "finessen' førte en gang til at far og hans passasjer, eD

titeo, men gneldrete franskmann, fikk en flying-start ned en bratt bakke,
med påføtgende ukontrotlerte bakkenedLøp. Franskmanoeo hylte av sine
lungers fulte kraft, mens far desperat prøvde å tøyle sin løpske kriger.

"Franskmannen hylte av sine
lungers f ul le kraf t " .

J

:7W,
a-

lP?'

t\a
I

{ r.F, {ryÅ
tl

7'-

"Dødsrittet" endte bra, riktignok ute på et jorde med et massakrert
gjerde på step, meo uteo menneskelig ødeleggelse, ja kaoskje bortsett fra
at far for evig berøvet den franske natioD en håpefull motorcyclist.
Franskmarrrren nektet viderebefordring med fars utemmede ekvipasje, og
formelig krøp tit nærmeste jerobanestasjon.

Akk ja, det var andre tider.
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AGDER MOTOR}I ISTORISKE KLUBB

AVD. HOLIUEN TREKKFERJE
P05TB0KS 4551 , GnIM, 4601 KR.SAND S

POSTGIROKONTO 5748124

Velkommen til

HOLMEN TREKKFERJEFESTIVAL
I 5øgne og 8. juni 1986

Gjenåpningen av Holmen Trekkferje ble meget veJ.lykket avviklet
i perioden 29. juni til 7. juli 1985.
Hele 8000 mennesker regner en med besøkte ferjestedet. Svært mange publi-
kummere kom utkledt i gammelt tøy og utstyr for å bidra med å gjenskape
tidsbildet. Noen stor billettinntekt ble det ikke da utkledte reiste for
samme takst som i 1927,20 øre pr. person. Ferjemennene hadde derimot en
stri tørn på Ferja, som jevnlig befordret veterankjøretøyer, hestekjøre-
tøyer og gående.

Man antar at det mot slutten av 1770-årene ble anlagt ferje over Trys-
fjorden ved Holmen i Søgne. Det var på denne tiden at "Vestlandske
Hovedvei" ble anla-ot. På grunn av Trysfjordens beliggenhet mellom høye
fjell var Holmenferja det eneste bindeleddet forbi Try på den "Vestlandske
Hovedvei" fram ti1 1923. Da ble ferja avløst av veien rundt Trysfjorden.
Ho1men Trekkferje b1e i løpet av våren 1985 restaurert. Ferjeleiene på
Holmen og 0spedal.en er rekonstruert og oppbygd på ny. Arbeidet med restau-
rering av ferja, ferjeleiene og reparasjon av de tilstøtende veistrekninger
av den gamle "VestLandske Hovedv.ei" er alt utført på dugnadsbasis av AMK's
medlemmer og av andre interesserte. Ca. 2)00 dugnadstimer er lagt ned.

Det er en glede for Agder Motorhistoriske Klubb å kunne innby veteranvogn-
interesserte til veteranvognløp i distriktet omkrjng Mandal, med etter-
følgende Trekkferjefestival inkludert fantetreff, sang og speII.
Veteranvognløpet og ferjetransport gjelder for kjøretøyer eldre enn 20 år.

EventuelJe spørsmå1 kan rettes
tiI Kai Erland tlf. 04?-812A1
eller Svein Arild Strædet
tI r. 041-87 147 .

Program og informasjon blir
tilsendt påmeldte.

anEand

SRYSFJORDEN

PAMELDINGSSLIPP til Holmen Trekkferjefestival og B.juni 1986

Navn:.... Adresse:.

Telefon:. KjøreLøy:.... ...Arsmod:.......
Sendes: Agder Motorhistoriske K1ubb, Postb .4551 Grim, 4501 Kristiansand
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re gisterst

MOROKULIEN 1986

Bilentusiaster !

Vi har hermed gleden av å invitere dere til årets 0pe1-
treff på Morokulien Camping. Plassen ligger på den norsk/
svenskå grensen ved Magnor/Ed'a. Det er mote11 og hytter på

plassen, foruten vanlig camPing.

Treffen arrangeres av Opel-registeret og finner sted i tiden
26-29 juni 1986. Vi vil gjøre vårt beste for at dette skal
b1i en riktig vellykket treff, og håper at mange vi1 delta'

Den offisielle åpningen finner sted fredag 27. juni om kve-
1den, da vi regner med at de fleste har ankommet. Lørdag
er satt av ti1 utstilling av bilene etterfulgt av opptog
gjennom Kongsvingers gater, deretter t'ral1yt' (ikke på t:-0)
tilbake ti1 treffplassen.

Lørdag kveld blir det fest med koldtbord, premieutdeling og

deretier dans til levende musikk. Representanter fra den

loka1e opel-forhandler og General Motors Norge A/S vil fore-
ta premieutdelingen.

Påmelding tl1 treffen er bindende, og skjer ved innbetaling
av deltageravgiften til vår postgiro 2 12 87 67 innen 15'
juni.

Selve treffen koster ingenting, forøvrig er prisen kr' 50,-
for deltagelse i løpet, kr. 100,- for koldtbord 1ørdag,
barn under t2 år gratis, 12-16 år halv pris. 0ppgi gjerne
biltype, slik at vi kan få denne med i forhåndsomtalen i
treffavisen.

HJERTELIG VELKOMMEN!

PS! Hytter /molel1p1ass bestilles direkte ti1 cam-
pingen, t1f. Norgå 066/37259 Sverige 0571/23155.

Postboks 29
H augenstua
0915 Oslo 9.
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Da tum

17-18 maj

?5 maj

3l maj-I juni

Tjuni

HANTORP PARK L9B6

PUBLIKA EUENEI,IANG

fvenemanq

hlllEELS BRACKET NATI0NALS. Dragracing på
klubbnivå.

PfttrR SUPER SUhDAY. Trå f f f cir muskelbi lar .

DRAG INTERNATIONAL. Internationell drag-
racing f cir bi lar och bikes .

Europa-måster skap .

BILSPORTEN 50 ÅR.
Uppvisning i Racing, Miniraciog, Dragracing,
Gokart, Folkrace, Rallykaravan med bilar och
motorsportprofiler genom 50 år.

BUG RUN III. Tråff fcir ombyggda "Fo1kor".

BILSP0RT StR+lER HEET. Trå f f och ut stållning
med Hot Rods & Custom Cars. SM i dragracing,
furopas båsta Street Raeers.

U}IEELS BRACKET NATIONALS. Dragracing på klubb-
nivå.

SKO UNO DRAG FESTIUAL. Skandinaviens stcirsta
internationella dragracing fcir bilar och
bikes. Europamåsterskap. Nordiskt måsterskap

AUT${)BIL SP0RTS CAR SHfiJ. Tåvling och ut-
stållning fcir nya och hist,oriska sport- och
racervagnar . Måst armote i Forme1 3 t'Race o f
Championstt .

TRUCK SUPER PRIX. Europamåsterskap i Truck
Racing. Branschutstå11ning.

hHEELS BRACKET NATIONALS. Dragracing på k lubb-
nivå.

OVRIGA AKTIUITETER

ANLI{GGNINGEN Oppfru. Fcirutom ovan nåmnda
arrangemang år banan uthyrd ti11 olika
klubbar, fdretag från bil-, och mc-industrin;
fack-, och dagspress. 0rganisationer och
institutioner, tjvriga fcjretag och myndigheter.
Banan anvåndes då fcir tåvlinqar och tester,
informationsmoten, demonstrationskorningar,
reportage och utbildning.

Arranqor, kontaktman

SHRA Mantorp
Hans Gustavsson
aL3-13 18 09
KjelI Gustavsson

SHRA L indesberg
Mike Luff
0581-]50 40 b )

156 78 a)
0stergcit lands BF

Sciren Johansson
01r-708 53 b)

Johan Grape
at3-13 82 65
Mantorp Park
Jan Skullman
0142-2A7 30

SHRA Flantorp
Hans Gustavsson
011 -13 18 A9

Mantorp Park
Jan Skullman
Otrr2-2A7 3A

Mantorp Park
Jan Skullman
0142-707 3A

Mantorp Park
Jan Skullaman
0Ul2-2A7 3A
SHRA Mantorp
Hans Gustavsson
011 -13 18 09

Mantorp Park
Jan Skullman
aL4?-207 3A

'15 juni

28-29 juni

D-?a juli

25-27 j u li

9-10 augusti

3A-31 augusti

l3-I4 september

1 apri I 3l okt

l3/4, B/5, 7l/5, 2L-22/6 (Midsommar), 12-13/7, Mantorp Park
16-17 /8, 23/8, 5-7 /9, 28/9, 11-72/70, 7B-19/7O, Jan Skullman
25-26/tO o742-2O7 3O

LEDIGA HELGDAGAR
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NORSK KLUBB

SOMMERMø TE 14. JUN I 1985

sTED: Frognerseteren hovedrestaurant.
Stedet ligger på Frognerseteren utenfor 0slo.

T IDSPUNK T : Lørdag 14 . j uni I 986 .

PROGRAM: Kl.rl00 - l]00 Ankomst. parkering og klargjøring
av bilene.

K1.1100 - 1600 Concours d'elegance med bedømmelse

i tre klasser,sportsvognerrsedaner før
l96Brsedaner efter 1968 og trbest in
showrr.

Kl . 1500

Premiering For lengste reise til sommer-

møtet.

SaIg av reservedeler, loddsalg r spørre-
konkur ranse .

Premieutdeling og resultater.

Eflter dette middag med uformelt sam-

vær i egen st,ue i hovedrest.auranten.

PRIS: For middagen kr. l50r- pr. kuvertrmeny fastsettes senere.
Barn kr. 5Or- for en barnemeny.

Tir dekning av premier beregnes en avgift på kr. 50r- pr. Jaguar.

PAMELDING: ril middagen ønsker vi påmelding i form av betaling på ved-
lagte bankgiro innen 25. mai.'rKatteavgiftenrr kan betales
pr. bankgiro eller ved f,remmøte.

VEL MøTT ALLE ! ARETS SOMMERMøIE BLIR BEDRE ENN NOEN GANG.

Adresse: Post giroi 
1posrboks t74E Vika 23 24 Bu Bankgi ro 1G09 13 24158

0l2l Oslo I26
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Stortsted: l§[emork Bi [sente[
KJørbekk lndustriomrode
MELLOM PORSGRUNN OG SI(IEN VEST

hdog 98 k[ .10oo



I NNKOI'|ST; SK IEN SPORTELL

V/SKlENSHALTEN

14IDDAG/FESI SKTEN SPORTELL I(1. ]9OO

PR I SER:

STARTKONTINGEIIT {R: 100, -
IVlIDDA.G I'1/DESS.EFT OT KAFFE U ]OO,-
ENKEL T,T,Olvl " 27A ,-
DOBBELTROI{ " 380,-
3,DJISENGPÅROI1 " 750,-
I+ , D"tE S[N("l PÅ. R0t'i " 120 , -
CAHP INGHYTTE '] SEI.IGER ,, I2O , - i TonBEHoLD

CAIIP II''.IGIIYTTE 6 SENGER " 250 , _)

TEL"IPLASSER OGSÅ TIt GJTNGEL IGE,

POLSER/BRUS TIL BARNA /VIDEO ETC.

PAI,lELDING TIL:

HARALD BERENTSTN

BJØRfIJ ANDVIK

TRI]II D BIRBERG

TLF , 035 /60879,'i 035 15q947,'! 035 12733q

I{ED H I LS EN FRA

G.V,K.

pÅrvrEl,Dr NGS FRr sr rj JIrtr.

bo
roo ,AHet AUTomoEtL

DAtåltt t-BtNr rE86-te86
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0vernatting, bespisning bestilles direkte av deltakerne.

Vi har et pristilbud fra Morgedal turisthotell, Morgedal,
telefon 036 /54144.

Full weekend : 0pphold fra fredag middag til søndag

lunch kr 79Or- pr. pers. i dobbeltrom
m/bad /Loalett
Tillegg for enkeltrom kr 160r-.

Lørdag ti1 søndag : Pr. pers. i dobbeltrom innk1. frokost
kr 260 r -. Tillegg enkeltrom kr 80, -.

Aflensbuffet 1ørdag : Kr 145r- pepi, pers.

Versto Turistheim som ligger 100 m fra Morgedal turisthotell, kan

en overnatte i eampinghyttef for ll pers. for kr 15Or-.
Telefon 036/54147.

Påmelding til 1øpet innen 15. juni. Sendes ti1 Vest-Telemark
Motorhistoriske k1ubb, v/Vet1e Skori, 3840 Seljord.
Telefon 036 /50102.

Klipp Klipp

Eier:

Adr. :

Fører:

Me r k e :

R"g . nr. :

30

Aftensbuf fet, ant. pers.:

rype: Arsmod.
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Vi prover Mjosbrua og satser på utvidet treff på airi Travbane.
LokaIe veteranbilentusiaster på Toten, Hedemarken og i Lillehammerområdet
,inviteres til hyggelig samling og vennskaplige kjoredyster i travmiljø.
I samarbeid med 0ppland Hesteeierforening tilbyr vi barna kjøring med travhester.
Avslutt dagen rolig med rimelig familiemiddag i restauranten på travbanen.

Avgiften, som bl,a dekker Iunsj 1ørdag, er kr. 75,- for voksne og 25,- for barn
og betales ved ankomst. 0vernattingen gjøres opp med campingplassen/hoteIlet.
Kontaktpersoner: På1 Brandtzæg 065-25325 og Kjetl Kristian Ukkelberg 065-21223

VEL I'IøTT VED I,IJøSAS BREOO !
Delta kerne vil etter påmeldingen få
tilsendt flere detaljer om arrangementet

PÅI4ELOTNG TIL ERITISK BTLTREFF 74. -15. 6. 1986 I HAELV FRISr 23. t'lAI !

Sendes: ALBI0N, v/På1 Brandtzæg, Øysteins gt. ZO, 2300 Hamar

Navn på eierlforer av bilen:

Adresse:
l( joret øy I

Hgrkg: .... ...
Andre deltakere:

Hod eIl :

Voksne, antall: Barn, antal1 og alder:

ANK0MST/AVREISE: Strek under antatt alternativ.
Beregnet ankornst: Fredag .l3.6 Lørdag 14.6
Beregnet avreise: Lørdag .l4.6 søndag 1b.6

År smod ell :

LOGI: Strek under
Hoelven Hotell
Steinvik Camping

ønsket alternativ.
Enkeltrom kr 415,- Dobbeltrom kr 495,- nlfrokost
Hytt€, 4 senger, vlk vann, toalett, TV kr 230,-
Hytt€, l senger, 2 rom kr 170,-
Hytte, I senger, 1 rom kr 120,-

NB! TIDLIG PNELDIT{G KAI', LøNNE SEG.
I,IELD DEG PÅ INNEN 12. I4AI, OG DU ER I'IED PÅ TREKNING AV EN HYGGELIE OVERRASKELSEI
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17 . lviai 1985.
Sender to bilder fra parkeringsplassen ti1 Skeidbanen i
Os1o. Jeg falt fullstendig for dette motivet. [oen barrr
er store, noen barn er små, a1le er d.e nrnde, men det
er utenpå kan være passendå tekst. 2O års foiskjell, men
hva så?
Blldet und.er vlser samme situasjon ford.fra.

Even lund.

t l.§ .§§
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DE GAI'{LE ER FORTSATT BEST !
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