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STYRE FOR ROGALAND BILMUSEUM:

Formarrrr

Kasserer

Sekretær

Styremecil

Styremecil

Jørge1 Lauritzen, Larrggt 37, /+362 VIGRESTAD
Tlf. 5L 43 72 77
01af Se11e, Asalvrr ' 6, /'+3/+0 BRYNE

Tlf 51 48 24 91
01a Unciheim, Kloppabekkvrr I2, 4365 HELLVIK
Tlf 51 49 66 63
Btyrrjulf Erga, Gauslarrci, 4350 NÆRBØ

Tlf 51 43 31 s9
Sveil Mikal Øoemotlartci, Øoemotlarrci, 4350 NIililt0
Tlf 51 43 39 65

MUSEUMSSIDEN:
!?, nå er v'l godt 'igang meg I okal gnF !'i I Rogal and Bi lmuseum på Ree .

Både.tak og yegggf er nymalte_og lokalene er stort sett ryddbt 0g klarfor å sette-1ln-kJøretøyeng. .Det er også-gJort et godt dulnadsrrfeid I
selve klubblokalet oppe, så dette er også nærmest'klart [il å tas t
bruk. Vldere så er det satt inn "gltter" i vtnduene nede samt at de1
er satt opp I enrmer foran al l e v I nduene. Oet har vært en god dugnads-gJeng'l svlng, men Jgg tror det er rlktlg å fremheve to åv de s6nrvtrkellg har stått på, nemllg Brynjulf Erga som har vært en qod oå-
drlver 0g Krlstlan Bryne som er den som ordner opp og lager/flksbr
det rneste,

Dgt.vlktlgste som_gJenstår nå er å få inn en ny og større port stlk atvl k?n begynne å f å ta lnn utstyr og bi'l er. Motoriyk'l ene kan vl
forsåvldt ta i nn a'l I erede nå.,. men vl har va'l gt 

. å. vånte med di sse ogsåtll lokalene er helt klare. Vl regner med at-vi kan beginne å ta ifin
og "møbl ere" med kJøretøyer a'l I eråde 1 begynnel sen av ååsember, Nå;
de! EJelder kJøretøyer og gJenstander til utstlllingen, så har vi fått
endel allerede, men vi tror det er langt flere s0m har lloe lnteressant
ti l museumet. Så har du et kjøretøy e] l er andre "gJenstander" so*-du
kan I åne bo1!.r lå gl 0ss et vi nk e'l I er benytt skJåmaet i forrtgå
Spl leh jul , Ti I dere sonr. har gl t! 9f s beskjed om kjøretøy e't 'l er'-utstyr sg1 dere kan tenke dere å låne ut, vl'f vl foreløbtg få sl
tusen takk for dette,0g så kommer vl tjlbake etterhvert iom vl
se at vi trenger det dere har.Trykk(øa.s

SEHIIICESENTEN KOPIERING . TEKST

Breiflåtveien 13, 4017 Stavanger

TIf.: 51 58 58 70
Fax: 51 58 48 20

Årsmeldinger, termi nlister, innbydelser,
medlemsblad, Plakater, løPesedler

...eller alle andre koplerlngsoppdrag -

også fargekopler!
Vi har sanger til alle anledninger-

NÅ OGSÅ:
EN ELLER FLERE !

I

som vi trenger hJe] p fra nreqj'f emmene til. Det ene
neml ig dette at vl trenger personer- som kan sitte
åpent (søndager mel Iom kl 12.00 0g 19.00). Jo
dele på denne oppgaven, Jo fæ1re-vaktdaler

kontakt med Jørsen Laurttzen (sr 43 l? 7i) eljer
63) dersonr du kan tenke deg å gJøre en .f nnsats

sette 0pp en vaktl iste helt I begynnelsen av

Det andre forhol det v 1. trelggi ! jqt p t 1 I Br rett qfJ sl ett penger nå 1

oppstqt!lngsfasen. Vl har fått 'l iten resp0ns fra då offentiigå etiiene
som vl har søkt om støtte fra. Derfor spør vi orn dere kjennei til-noenbedrlfter, 9t'glnlsasjoner,enkeltpersoner e,J. som kan tenke seq åstøtte opp onl dette prosJektet nå | oppstartingsfasen. Det er fjni'om
dere kunne "sondere terrenget" Iitt hver enkeli med dette I tankene,
så kan vl sende en forme'l I søknad tll de det gielder dersom det ei
ønske1lg: Vl kan tllby større bioragsytere å få sette opp en
l9F] alepl akat I sel ve museumet men stort mer har v i t kk;' å ,'gt 

"t I I bake. Dere sonq har et godt t lps her; ta kontakt, rned Jørgen
Laur I tzen I

Så har vl to forholC
nevnte vl slst også,
vakt når museumet er
fl ere vl bl I r som kan
bl tr det på hver, Ta
0l a Undhe lm (51 49 66
her. V t regner nred å

J anuar .
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Tilbakeblikk på kjøretøyåret som snart har gått
i fra oss

av Ole Chn Simonsen

1993 begynte i slutten av januar. Den 26ll hadde vi vårt første

møte etter at vi hadde ffitt MC- og bilbøker til jul. En kald og sur

tirsdagskveld var vi 34 medlemmer benket rundt bordene i Ålgårds

Auto's lokaler på Vibemyr" John viste film fra de tradisjonelle M.C.-

løpene på Isle of Man. Noen av våre medlemmer var der i sommer.

Vi spør Lars Jan om han vil vise noen bilder derifra og fortelle oss litt
på et møte i -94.

Febru armøtet ble holdt på vårt fine klubblokale på (iausland

skole. Her var det ca. 36 stk. som spiste gode rundstykker og drakk

mye kaffi mens praten gikk livlig. Vi så en film i fra markcdet i

England, nærmere bestemt årets største i Europ&, Beaulieu. I ler var

mye folk som lette i store henger med rustne deler. Mye bra clcler og

utstyr for entusiaster som har engelske MC'er og biler.

Marsm øtet ble holdt på NAF testestasjon. Vårt medlent Athi ktrn

fortalte 23 medlemmer hva deres tester gikk ut på. Vi hacldc en

gammel bil som gjennomgikk testen, uten de store feileno. lliarte

Vevle fortalte og viste filmer i fra Rallye Monte Carlo. l6 gangcr har

han vært med på dette. Han kjører sammen med Vold Johannesctl som

er 83 år. De starter igjen i januar. Han viste også filmen når d. hi ørLe

Classic Car R.M.C, Ford-35 V-8, Amazofl, Forsche, Morgan, Rover

m.fl. Disse var bl.annet i fra Norge. Det var en Mini som vant. Finsk

fører. Ser vi kanskje Ola undheim i løp med sin Mini ...?!

18. april vAr det hobbykjøretøyenes dag på NærbØ. Et hyggelig

treff som vi også må prøve å være med på neste år.

5

25. april ble det arrangert tur til Byrkiedal hvor vi hadde et godt

måltid mat. Artig med omvisningen på et privat lite kraftverk som var

restaurert av bl.annet Arne ØvstebØ. Vi fikk også omvisning på

minimuseet til Daniel Øvstebø på Byrkjedalstunet.

Aprilmøtet i klubben ble arrangert på Gausland. Svein Madland

i lia Madlands Rremseservice holdt foredrag for 35 lydh Øre deltakere.

8. mai ble Norges største delemarked på Ekeberg, Oslo

arrangert. [:,n del av våre medlemmer ble observert der med

nyinnki øpte biler, MC og mye deler.

L,ørdag I 5. mai var Ketil Fuhr og Per Nysted igang på Bryne

mecl et storl og lbrhåpentligvis årlig delemarked. En god start. Fest

om kvelden ble det og på planen, med stort orkester. Søndag ble det

arrangert tur til Sola, Flymuseet. Her var det 36 kjøretØyer med bra

oppslutning. Neste år rnå vi i klubben prØve e støtte bedre opp om

dette lokale tiltaket.

Kristi Himmelfartsdag den 20. mai kjørte vi Rennfast til
Renne sØy og ulstein Kloster med omvisning der. Fin tur og flott vær.

Vi ventet en stund på folk i fra Haugaland Veteran Klubb. Tilsammen

ble vi 48 kj øretøyer denne fine torsdagen.

Mairn øtet ble arrangert i Vatneleiren. Vi var blitt invitert til
omvisning. Vi kom kiørende med l8 gamle biler, 36 personer. Våre

kiøret Øyer satte vi til utstilling for militæret inne i leiren. Vi ble

oppdelt i 4 pu[ier. Visste ikke hva vi skulle giøre. lnstruktørene tok

oss med i 2 beltekj øretøyer og 2 av landets største lastebiler,

trekkvogner. Store dimensjoner med en totalvekt på 90 tonn, l8 hjul

på hver side, 450 HK, l0 gear til revers , 2,95 m bredde, 22 m lengde.

Alle fikk vi prØve A være sjåfør både på trekkvognene og

beltekiøretøyene. Alder på deltakerne var i fra 17 år til 70. Yngste

deltaker var ei jente på 17 år, hun ble den første jente og yngste som

fikk prøvekj Øre en av landets største trekkvogner som er Scania. En

takk til instruktørene i Vatneleiren for en minnerik kveld !

(t



OBS! OBS! Jeg glemte nesten hta med at av alle ting så klarte Roger

å sette seg fbst, enda til med beltevognen. Instruktøren måtte til for å

{å den opp på vegen igjen. Godt kjørt Roger, det går av og til litt fort
for cnsclsknrannen vår.

Pinsen 29. - 31. mai. Her var det arrangert en overnattingstur til
Røldal. Ca. 20 kiøretøy stilte opp i fra G.V. FI.V.K. og en gieng i fra
Seljord møttes midt i landet.

llelgen den 5. juni hadde vi noen kiøretØyer med i Stavanger på

arrafrgenrentet "S.iøspnrt", arrangØr Civitan. Det ble ikke så mange

soll't flkk hjulpet Sissel her p.g.a.at Vestlandstreffet også ble arrangeft
samme helg i Bergen. En del av medlemmene reiste også opp dit.

12..iuni var den årvisse trekkfestivalen i Søgne. I l0 år er den

allerede blitt arrangert. I-ler er det alltid en gieng ifra oss som stiller
opp.

I ftrrbindelse rned Sandnes-dagene i.iuni ble det arrAngert et

Gar"rkcn-løp clen 26.juni. lrt llnt løp og opplegg. I;ine veier som [an,

Clhris og ltoger hadde funnet på Jæren's mange bortgiemte gårdsveier.

gv



26. juni. Siste møte før ferien ble arrangert som en stor grillfest
på Gausland skole. Bak Savoy grill sto Sissel, Chris og Roger.
Kjempegod mat, mye god salat, 100 pølser, 50 hamburgere, 4 store
panner med salat og flere kasser brus gikk med for å mette 82
fremmøtte store og små. Vi må ikke glemme spillekarene i fra Jæren
som underholdt med fin musikk.

Sommerferien er begynt. Den 9. juli er det 14 medlemmer som
har pakket ned verktøy, slepetau, deler, bensin, olje, unger og kåner for
å ta en helg i Seljord. Sjøormløpet sto igien for tur, niende gang. Til
neste års jubileumsløp må vi stille, kanskje 20 stk.

Tore, hvem ? Han med Chevi lastebil ble behørig feiret og kåret
til årets medlem i G.V. Alltid hjelpsom. Hvis han ikke har Roger's
Limosine-bil på planen eller sleper en av klubbens medlemmer opp en
bakke, ja da står han og filmer oss. Til slutt kommer Chevi'en,
madammen og Tore med tauen kjørende. Han passer på at alle
kommer til mål, enten for egen maskin eller bak den røde i tau eller
oppe på planen.

Sommeren er nesten forbi. Den 12. august var vi 6 biler som
reiste til Danmark for å være med på Nordjyds Veteranvogn's Klubb
30-års jubileum. Denne turen kommer vi tilbake til med bilder og

reportasje på nyåret.

Augustmøtet ble holdt hos Ålgårds Auto, Nissan, Sandnes. Her
viste Tore film i fra Seljord.

Den 19. september samlet vi 20 kjøretøyer pi tur til Høle. Et
populært tiltak hvor vi ble servert litt mat i forbindelse med andre
gangs Høle Dag.

I begynnelsen av september hører vi snakk omkjøretøymuseum
på Bryne. Vårt møte blir nå lagt til Ree hvor vi fiir omvisning hvor det

er tenkt opprettet museum og møtelokale for tiden fremover.
Dugnadene er i gang. Vi håper åpning på nyåret. Litt optimister må vi
jo være i denne bransjen vår.

Den 26. oktober var vi igien på Gausland. Her så vi en film som
Roger hadde tatt opp i fra Bergen Tekniske museurn. Båter, biler,
trikker, M.C.'er, diverse innredninger og mye mer. Mye interessant
samlet i en hall. Fremtiden lokker.

Årets siste medlemsmøte blir hos Ålgårds Auto, Vibemyr
(Nissan-forhandleren) tirsdag den 30. november, kl. 19.30. Her vil
det bli vist film i fra Hambo, Moss. I fra 1937 -41 ble det montert
tlsA-biler her, og i fra 1946-49 engelske biler. Samlefabrikk.

c\c s

Årets siste affangement i klubbens regi blir julefest for hele
familien. I Ar som ellers blir det ÅtgårO Hotell med julemat og

tryllekunstner i fra klubbens medlemsmasse. Musikk tror jeg også det

blir. Stedet som nevnt kl. 14.30, søndag den 19. desember.

Overraskelser til barna ! Klubben subsidierer litt på matprisene.

Julematbarn og voksne. Prisene er :

Voksne
Pensjonister
Barn 3-12 år

Barn under 3 tr

kr 130,-
kr 100,-
kr 50,-
10 øre

{t
I
I
t,

I'

, l,)

Husk Julefesten for hele familien den 19. desember
kl. | 4.30 !

Ha en Gledelig Jul og et riktig
Godt kjøretøyår - 94 !!!

Hilsen styret
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ffiffiKåYffiffiKYM
PROFESJONELL BILPLEIE

I FORBRUKERPAKNING

EMAUT(ITiffil

De samme produktene brukes, og
har blitt brukt i en årrekke av bil-
klargjørere, forhandlere og bi lpleie-
spesialister, og anbefales av en
rekke kjente bilprodusenter over
hele verden.

8Y APFOINTII€NT TO
X.R H THE PFINCE OF WALES

SUPPLIER OF CAR CAR€ PROOUCTS
AUfOGLYtI LETCHWORTH ENGLANO

Autoglym bilpleie er enkel å
bruke, 6n type polish til alle
typer lakk ! En type rens osv.
Produktene finner du på bensin-
stasjoner, i rekvisitabutikker,
hos bilforhandlere, farve-
handlere og hos bilpleie-
spesialister over hele landet.

Gammelbilens Venner, klubben for deg som er interessert i veterankjøretøyer.

Klubben arrangerer turer, holder deg regelmessig orientert 0m hva som skjer, løp

0g turer arrangert både av egen regi 0g andre klubber, biler 0g bildeler til salgs
g.s.v. med rundskrivet 'Spilehjulet'" Videre blir det holdt medlemsmøter med

temaer 0g foredrag 0m alt som dreier seg omgamle kjøretøyer. Møtene holdes

vekselvis mellom Gausland Skole, Nærbø, 0g Algårds Auto, [ura, Sandnes siste

tirsdag hver måned. Nærmere opplysninger 0m sted og tid blir også opplyst i

'Spilehjulet'. Ilet arrangeres også festeligheter som grillparty 0m sommeren 0g

julebord om vinteren. Ilu kan også gjøre kupp i klubbens eget delelager som

holder til i ei løe på Sandnes. Ilet finnes deler til forskjellige merker og årganger,

spesielt til bil 0g lastebil og lageret holder åpent siste tirsdag i hver måned

mellom kl. 18.00 og 19.00. Klubben er også med på å drive Rogaland Bilmuseum.

Bli medlem 0g vær med på våre aktiviteter ! Vi vet du kommer til å trives !

Søknad om medlemskap
i

GAMMELBILENS VET{IVER

Jeg ønsker å melde meg inn i Gammelbilens Venner. Klubbens kontigent er Kr

200,- pr. år (giro bllr sendt av klubben senere).

Send til: GAMMELBILEI{S VEI{I{ER
Postboks 3029 Mariero
4OO4 STAVAT,{GER

SKRIV TYI}ETIO MEI} BT()KKB()KSTAVBR

Navn:

Gate/vei:

Postnr./sted:

Bilmerke/modell:

SERVICE I FORM OG FARGE

sPanfnail F&æ#ffipfeF
Boks 66, 4051 soLA. Tlf . 04-65 04 54-65 04 80
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TKSER\roCE
Teknisk l(Opiseruice a's

Avd. N. Banegt. 19

TLF. 51 89 35 00
Telefax 51 89 35 1 1

AVD. FORUS: 51 67 76 M

TEKN ISK REPROSERVICE A.S: 51 58 15 80

TEKN ISK DATASATS A.S:51 58 1 1 36


