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SPILEHJULET NO. 21T992

Styret består av f øIgende medler'mer:

Formann : Roger ThomPson

Nestfotmann: Sigurd FrøIand

Sekretær : Rune Omarstrand

Kasserer : 01e Chr. Simonsen

Styremedlem: John Coker

Styremedlem: 01e Endresen

Styremedlem/

løemester : Andreas Auestad

Klubbens postadresse:

Medlemsmøte holdes siste
desember) " Møtene holdes

Lura. Møtene begynner ki .

Hvis mØtet skal være et

mØtet "

Telefon: 0lr-52 13 ')')

Telefon:0q-53 37 0tl

Telefon: 0l-rrI 70 61

Telefon: 04-62 trB 9l

Telefon: 0f-65 57 32

Telefon: 0lr-58 12 7l

Telefon: 0lr-67 lr1 q5

Gammelbilens Venner

Boks 3029 Mariero

4001r Stavanger

BankBiro. 325007 25822

tirsdag i hver måned (dog ikke i juni, itrlt l:

i kantinen til Ålgårds Auto (Nissan ) på ! r i,r'rlry'r ,

19:30. Dette er f or tiden lllubbens f aste møtt-'lt,k,t I,'

annet sted, blir dette gjort kjent i rurrdskriv f ','t

Formannens ord

Vår't første møte som ble avholdt i januar, hadde et svært braframmøte. Jan fakabsen holdt
et ypperkg foredrag om Hirchey marlædet i Ameifu, samt viste oss filn.

Neste møte. 25. febraar. l9:i0. vil ogsd bli på Gøustnnd. vi sl<øl ha noe så spennende som
"Table Top Rauey " , presentert av lan Jupp, så jeg anbefater alle sorn leommer til å ta med
blyant, viskclær, papir og en Hol:læ. Kan og instrutcsjoner vit bti atdelt på møte. premie il
det også bli! Lykke til!

Vi har nå laget et programfor våre framtidige aktiviteter:

Førcte tur: Søndag 26. april (oppvørmingstar)

Søndag 70. møi

Søndag 19. jali
Søndag 76. øugust

/7?ø,rET. k'L / /" å 6 S*l*-tp,+: æ-s p*lp Hcr S
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Klubbens delelager holder åpent siste tirsdag hver måned me]Iom kI. 18:00

1g:00. Her er det mye deler ti] forskjelliee merker og årganger, men det

neste er til bil/lastebil. onsetningen har vært liten det siste året, så det

er medlerunene som må holde det i live ved å få opp omsetningen' Delelageret

holder til i ei løe på Sandnes. Se kart for belieeenhet'
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Møtgtirsdag 37. marc. kI. 79:i0 på Ålgårds auto. wbemyr. sandnes

Foredrøg:

Møte tirsdng 29. ryril, kl. 19:30 på Ålgårds auto. Vibenryr. Sartdnes

Forefuag

Møte tirsdag 26. mai. H, 79:30 på Gausland

Foredrug av Tor Elling Haga fru Tudor Battener

M/C gruppen B.^S.F har plarrbgt 6 tarcr for 1992

Kvel.dstur: Møteplass: 29. april, kl. 78:00, Sandnes Rådhus

73. mai
2. september

76, september

Nærmere opp$sninger vedrørende rute etc. l<ommer senere.

VINTER

En mild vinter er ikke til å
spØke med. Vinter skal være
vinter. Mørkt og kaldr og glatt
og ufyse. Det skal være så mye
vinter at alle tanker om å kjøre
motorsykkel, for å ha det kjekt,
skal firyse bort i sne, slaps og is.
Du skal gå og drømme om
våren, som fremdeles er langt
borte, og heller bruke
mØrketiden til å sknr og mekke,
så sykkelen blir i god stand til
sommeren.

Men vi har ikke vinter. Så alt som går på nedarvede instinkær fra ur-tiden, blir
fullstendig forvirrer Hekken spirer, plenen er grønn, sauene går og beiter på Jærer, og
selv haren har problemer med å bli hvit nok. Er det da så rut at Roger ringer til meg 12.
januar, Søndag formiddag, lys i stemmen og spØr:
"Har du lyst å være med en tur Finn, på motorsykkel ? "

Bate en time tidligere, stille morgen med sol og mildvær, hadde jeg så vidt klan å

overbevise meg selv om at gamle gubber kjører ikke M.C. om vinteren, nemlig. Så ringer
altså Roger, og han er tydeligvrs ikke hemmet av denslags tanker, heldigvis. "Ja takk, gi
meg en halvtime, så kommer jeg". "Kle deg godt", sier Kari, "fiosne mannfolk er det ikkjc
møje om".

Nå5a, stinn av klær både her og der, klarer jeg å trø i gang Ariel'en. Finsriller ænning og
choke, og får snart opp futakteren på den retto frrekvensen innover til Roger. Søndagstur
ble det, sørover Jæren med sol i brysæt og sol i sinn, og selvfplgelig måtte vi innom en
kafd. Og da vi satt på SØyland og varmet oss med diverse koppcr kaffi og Pommes Frit,
og så utover det milde grØnne Jæren, så sa Roger: "Dette minner meg om Englan( slik vi
ofte hadde det om vinteren".

f)a vi gikk ut for e, trø i gang for hjemturen, kom en kar diltende etter oss ut. "Eg må
bare få' høna dokker starte opp", sa han smilende. Og da kan en vel ikke vente annet enn
at vi ga litt ekstra gdt på gassen da vi svingte ut fra kafeen. Men på trjemturen kjente vi
nok at Kong Vinter bet oss litt både i kinnene og fingrene. Det var nok en stund til våren
allikevel

Finn

n1
l

43



A.E.G. Veterø,?c - InforzryLø,sion

Lillesand, (t7.O?'9i
Gammelbilens Vr*nner
v/{ormånnen
B o [,:E 3{-J?? l,lar i ær o
4I]O4 S TAVANGER.

Att, : Forrnånnen / RedaktØren,

I NFORI",IASJ ON T I L MEDLEPII"IENE I KLUEEEN.

Jeg t i I 1 ater meg herved n dersorn dere rnener det ltan ha i nte-
resse, å be dere g jØre [l jent f or medl ernrnene at jeg arbei der
med å bygge urt en databage { or tel:n i ::lle verneverd i ge ob j el'.:ter
Etasenrsorn kan brukes åv såve1 ttjØPere sorn selgere åv nyertrE-
staurerte eller brurl:te deler (ogsa hele objekter)r €F ment å

være til hjelp for alle sorn hat- sorn hobby, bijobb elIer yrlle
"å ta vare på vår fortid""

Jeg vedl egger en [lopi av si ste si den i jånuårnutrnmeret av
Al,ll'l'E "FJfERBLADET" sorn dere eventr-reIt h:an brutlle sorn in{CIrrna-
sj on i med 1 emsb I adet e. I .

Jeg haper- del'l-te l,tån v;rre åv irrL.(:res!;e 'f or kIt-rbbens meldlemmer
CIg tak[:]Br- pa {orhånd 'For hjelpen.

hi. Isen

,/-
NFORMASJ ON

Ved I esg -.

li

I

.t

t

I

DATAFASENSoI'1.,|<ANSKJE',HARDENADRES5ENDUTRENGER.

Vl vet alle av erfaring at det kan være meget vanskeltq å

finnederetteleverandøreraVdelerogtjenesteridette
rnarkedet.Dette er et enormt arbeide 09 jeg vet at je9 neppe,i

overskuelig frarntldrvil klare å få bygget ut basen slik at

jeg kan stryke or.det"kanskje" i overskrtften'selv om dette er

mltt mål.Jeg trenger derfor llontakter med både kjøpere 09

selgerersrnå eller storerfjærn eller n'cr,for å nå målet sorn

Jeg tnener er til nytte og glede for alle parter

Vår interesse for"å ta vare på vår fortid" er stor og jeg vet

at det er rnange sotn deler vårt syn på dette'Jeg vet også at

dagen I dag,ei "fortld" i norgen,og'dette har jeg Ikke t'enkt

å glernme.Jeg vil derfor også i"gistrere leverandører av deler

ttI "nyere gamle" obJekter.

Derson du er interesert i å lrØre tnere orn cjette trer Jeg deg

sende lnn sfipfån nedenfor I utfylt standrog ieg Yil sende

;;;-;";;-'i;iormasjon helr uren lorpliktetser tor des-

Mect hI l sen

A. E. G. VETERAN-INFORNASJON.

Navn:

Adr,:

Postnr.: Sted:

MENER DU DET ER BEHCIV FCIR EN SLIK DATABASE:JAINEI
Stryk det sorn ikke Passer.

sLIPPEN BEs sENDr rJL'3;5;3;Xgtiiå*-INFoRMAsroN

479L LILLESAND.

N'4791Lillcsønd

5 6Postltoks 178 Tclcfon 094'80 4lI
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1. Ouadricycfe
2. Fabbrica ltafiana Automobili Torino
3. Hotchkiss Paris & Ansafdo
4. Jelfinek krevet at bilene ble omdøpt til MErcades etter hans 12 år

gamfe datter
5. Grønn, rød, grå
6. Det var fafskt. Moloren var under setene
7. Det er etter navnet tif Detroits grunnlegger, Antoine de la Mothe

Cadillac
B. Første serieprodusert: Benz Vefo, 1894

Førsle masseprodusert: Oldsmobile, 1901

Ransom Eli
Crapo
Henry Ford
G.M.sjefen William Durant var så opptatt med mønsteret på tapeten
i et hotelfværelse i Paris at han rev løs et stykke, og det ble utvikfet tif
emblem
Soyabønner
Abarth
Frankrike. Paris tll Eordeaux
'T'Ford. 15 007 0O3 (1 5 000 0O0 - | 6 500 000 aksepteres)
Bentley. Etter Bentley vant i årets Le Mans løp
1960, antakelig desember. Modelfen var betegnet som l96l modell.
Edsef
1935, Ocklahoma City
600 år før Kristus i Babylonia. Amerikaneren A.L. Barber
gjenoppfant det i 1877 (Før Kristus iMidtøsten og USA i 1870-årene
aksepteres)

22. Fartssyndere ble henrettet
23. I ltafia, 1924, melfom Milano og Varese
24. Oakland. G.M. overtok fabrikken a 1908, men navnet var ikke skrftet

ut før 23 år senere
Befgia, Danmark, Frankrike, Sovjet, Sveits, Spania, lsrael
Rosengart, Dixi(8MW), American Bantam, Dalsun
160 - f 70 millioner
De representerer de 4 bedrifter som ble slått sammen til Auto Union
- senere Audi. De var Horch. Wanderer. DKW og Audi
Herr Bibendum
Det er et gammelt tegn lor jern
Morris Garages
Cord L 29. 1929
Franskmannen Albert Champion stittet Championfabrikken. I l90B mislykket
William Durant i å kjøpe opp labrikken, men fikk med seg Albert Champion
tif å stifte et nytt selskap, nemlig A.C.
Mercedes Benz 1936 Model 260 D

NO (Svalbard får SJ)
Schous Bryggeriet, Oslo (Christiania), på en lastebil i lBgg
Auburn. Dusenburg og Cord
Skinners Union
Sunbeam Afpine
De tidligste kjøretøyene var dampdrevel og hadde behov for en
mann tif å skutfe kulf inn i kjefen, en fyrbøter. På fransk heter det 'chauffeur'.

a

VI
1.

1.

3.
4.

RESULTATER FRA SPØRREKONKURRANSEN
Jeg var veldig forn Øyd med kvaliteten på svarene og
alle sorn sendte inn svar har kfart å gjøre en god
innsats. Enkelte svar er vanskelige å fastsette helt
nØyaktig, som f.eks. antall T-Forder, slik at
parameterlawik som aksepteres er førl opp.

Man kunne oppnå 3 poeng pr. spØrsmål og utrolig nok
var det to med 101 poeng, og de må derfor dele første
plass.

GRATULERER :

Ole Endresen
Ole Chr. Sirnonsen
Leif M. Skare
Johannes og Ester Testad

VI TAKKER SHELL
AV PREMIER

FOR SPONSING
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Et nyu og spennende tilbud til alle LMK klubbers medlelrlmer.

Norges stØrste annonseblad for vår hobby -
hvor annonsene er gratis - gierne med foto!
LMK har inngån et same'beid med bladet VETERAN. Hensikæn er å utgi-en

spesialutgave av \ÆTERAN på vårpanen, hvm samtlige LMK-tilkynede klubber kan

titUy sine medlemmer å delta på årets største "annonse-marked".
titSudet kommer i tillegg ril Nordisk Annonseblad, og ,ri Mpg u dct.vil oppleves som et

verd.ifullt supplement. For det fønte fordi det bare vil inncholde nmske annonser - og for
det andrc, foidi det kornrner på en tid av året hvor kanskje salgs- ogkjøp-elysæn er størsL

Til fon$ell fra den nordiske-utgaven, er dessuten.alg privatannonser helt-graris - qerne
med foot Trykkvaliæren vil bli høy, og bMe papirbilder eller lysbilder (dias) kan brukes

som grunnlag for gjengivelse i annonsene.

Send inn din annonsetekst og foros innen 15. febru ar 92 - og bruk helst denne kupongen:
o Kjøpes o Selges
o gil -oMC 

o Deler/bil o DelerMC o Linerarur o Diverse (sen kryss).
o foto vedlagy'antall ... (Hvis fotos ønskes i rerur - legg ved ferdig adressen og

frankert konvolutt).

Norsk Annonseblad 1992 - i sarnarbeid med VETERAN.

i-r;;; . ..::. . .::: ::::::::::::::: :::::::::..::.:: .:::.::.
Adre s se
Pos tnr./sted. - -... .. -. o.. -. ...
Telefon o.....

Kupong/fotos sendes til:
VETERAN A/S, Eugeniesgr 23,0168 Oslo. Tlf. 02-567ffi

rrykk(øas
SENWCESENTEN KOHENNG

Breiflåtueien I 3, 401 7 Stavsnger

Telefon (04) 58 58 70
Telefax: ((H) 58 48 20

%
æ

Velkommen til kopisenteret pa Mariero I

Tjenester vi kan tilby er:
Skriving/oppsett av originaler.

Kopiering av prislister, føpesedler, medlemsblad o.l.

Sanger til alle anledninger.

Ferdig gjøring (stifting, hulling og innbinding).

Formidling av trykksaker og reprografiske tjenester.

Ta kontakt med Grete for nærmere orientering!

cl

Selvmord mot t jelm-påhud
Los Angeles (NTB-Reuter):

En,motorsyktist i California
har begått selvmord i protest
mot en ny delstatslov som
påbyr alle motorsyklister å
bruke lljelm.

Den 48-årige motorsykkel-
mekanikeren etterlot forrige
torsdag et avs\iedsbrev til

sin kone der han han skrev at
lovforbudet giorde det umu-
lig for ham å \iøre motorsyk-
kel. Dermed var heller ikke
livet mer verd å leve.

Hjetm-påbudet har vært
svært omstridt i California
før den nye loven trådte i
kraft 1. januar i år.


