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POSTADR.: Gammelbilens Venner, Postboks 3A29 Mariero, 4004 Stavangcr
BANKGIRO: 3260 0V 25822

Styret består av følgende medlemmer :

Formann/redaktør Spilehjulet :

Nestfonnann :

Sekretær :

Kasserer :

Styremedlem :

Styremedlem :

Styremedlem/delemester :

Roger Thompson 851 52 13 29
Sigurd Frøland 851 53 37 08
Chris Walker 851 55 84 63

Ole Chr. Simonsen 85 | 62 48 92
Nils Mellemstrand 851 43 78 07

Øyvind Nielsen 894 67 06 40

Andreas Auestad 851 67 41 45

Medlemsmøte holdes siste tirsdag i hver måned unntafi juni, .ju li ()g

desember. Møtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseurn, trlk
Essostasjonen på Ree som ligger rett sØr for Brytre, men kan og.s:l trli
lagt til Gausland Skole, Nærbø o.a. steder. Møtene begynner kl. l() l().
Se forøvrignærrnere opplysninger om møtested i dette bladet.

Klubbens delelager holder til i Rogaland Bilmuseum og holdes ilpcrrt
når klubbmøtene er lagt til museumet. Kontaktperson er : Andrcas
Auestad. Her er det mye deler til forskjellige merker og årgangcr og
det meste er til bil.

Rogaland Bilmuseum
bak Essostasjonen
rett ved R44. *
Sør for Bryne.

Gausland
Skole O

ikke alt for lenge vil det settes opp en dato
for selve dugnaden og dette vil høyst
sannsynlig bli plassert på en lørdag. Jeg
kommer til å ringe litt rundt for å f;l et
passelig antall som kan være med å ta et tak
når dato er bestemt. Ta gjeme også kontakt
med meg på tlf. 5l 52 13 29 hvis du har lyst
å melde deg på som frivillig til dette
arbeidet. Bli med på å giøre delelageret til
en gullgruve i klubben igjen ! Æl innsats
mottar vi rned stor glede og takknemlighet.

GV's matrikkel. Vi håper at alle er
med å holder oss løpende orientert om bil-
parken i klubben. Se forøwig eget innlegg
om dette.

Brev, innlegg. Materiell som
beskrivelse av restaureringer, reiserapporter,
deler tilsalgs oa materiell til Spilehjulet
mottas med takk til vår adresse : Garrmel-
bilens Venner, Postboks 3A29 Mariero,
4004 Stavanger.

Medlemsmøte
Neste medlemsmøte: Tirsdag2S. mars - kl.
19.30 pa Øglænd museum, se innlegg.
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Vennlig hilsen
Roger (rabbit)
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Ø o?d
Våren er endelig kommet ! Jeg tror

vi kan puste lettet ut etter en lang vinter. Vi
gir klarsiglralet til alle orn å sette i sving for
å ta frern oljekzutner, finjustere og bone litt
lrer og der for å forberede årets første utfart.

Kab & Co. Sportsbilseksjonen i GV
er nå et fakta ! For dette sportslige
initiativet kan vi takke : Petter Blom og Jan
Magne Jonassen. Se eget innlegg om dette
nye tilbudet i klubben!

Rapport fra besøk på Jær-
museumet. Det var et spennerrde møte
tirsdag 28. fbbruar, hvor vi ble godt tatt i
mot og fikk til og med omvisnirrg for å se

hva som inngikk i museumet. Landbruk var
hovedtelnaet, og det var satset stort på
infonnasjorr rned biblotek og data. Har du
en gammel rnaskin eller utstyr av dette
slaget sorn du ønsker mer informasjon om
rnå du ta turen når museutnet åpner, for her
blir det god hjelp å få for å finne fakta ! Vi
var rneget irnponerte og sender spesielt en

varrn takk til Målfrid Grimsfveit.
Dugnad på delelageret. Det har

vært vanskelig å ffi i stand vårt delelager
etter flyttirrgerl, og det begynner nå å bli på

tide å få dette på plass en gang for alle. Orn

Spilehjulet - lr4ur:; 1995
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DATO AKTIVITET TIDSPUNKT

Hver søndag
Tirsd. 28.3

Onsd. 5.4

Tirsd .25,4
Sønd. 30.4

Fr.5 - L,ø. 6.5

Sønd. 14.5

Lørd.20.5
Torsd. 25.5

Tirsd.30.5
Juni

To.8 - Fr. 16.6

Tirsd. 27 .6

Juli

Rogaland Bilmuseum, Ree/Bryne
G V-klrrbbmøt e, Øglurd tnuseuln, Satrdnes

Kab & Co. Sportsbilseksjonen, Rogaland Bilmuseum

G V-klubbrnøte, Shell-raffineriet,'fananger
Årets første utfart med GV ! Møter ved Sandnes

Rådhus kl. 10.30 og forbi RB museurn kl. I 1.30

Ekeberg - Oslo
Overraskelsestur tned GV, tttøter ved Sandnes

Rådhus

Vestlandstreffet på l-lau gesutrdskanten

Kristi Hirnrnellartsdag tar vi oss err picttic på Orre

Møter ved Sandnes Rådhus

G V-klubbrnøte, Biltilsynet, Stavanger
Trekkferj efestival en, Søgn e

North Cape Challenge 1996 - Oslo til Nordkapp I

GV's grillfest på Gausland

kl. 12.00 - 17.00

kl Ie.30
kl Ie 30

kl. le 30

kl 10 30

kl ||(x)

kl | | 0()

kl l() 10

dctir I jcr scn cre

sc irrrrlepll

kl l() 10

{9tal1cr scnc!'c

Dugnad på delela
Rogalarrd Bihnuseum

%an d4 cet?/raoae aw å
4id4e u4 ?

Hyller og deler skal på plass.

Kontakt fonnannen på

tlf. 5 | 52 13 29

Sandnes

Vågen
33
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Klubbmøle på :

Øgl ænd Museum
M er invllert tll et spennende museum, som vil gl

overfaskelset innen lokalmlliøels dkdom nåt del
gjelder gårsdagens molotisetle lo og trehfullnger.

Vel møll:
Tlrsdag, eB. mats kl. 19.30

16. Sandnes. kart til høyre
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ROGALAI\D BILMIiSET]M

Ola satte opp årets oversikt for
vaktøktene samt instrukser i Spilehjulet
januar, soln også vil være å finne i disken
vcd inrrgangerr. Vi vil repetere noen av
punktene og hvern det er sin tur de

11ærnrcsle ukene.

Vi håper at alle kan stille opp, ring
orn nødvendig nrndt for h se om du kan
bytte dato rrred en annen vakt. t-tvis det er
svigennor's fødsclsclag eller noe så trenger
du ikke bytte. Spander herure på kaffe og
vafler på museulnet, en garantert suksess
(?) I

l. Nøkkel/kasse - Esso-stasjonen (åpner kl.
10, stenger 17) - vis legetimas.jon, lever
nøkkel tilbake serrest kl. 17.15

2. Museumets åpningstid. 12 17. Det tar
ca etr halv time på å ngge opp alt, så still
opp senest kl. I 1.30

3. Heng opp skiltet 'Åperrt' ved veien I ta
det irrn igjen rett før det stenges

4. Pris kr 20 pr person fra og rned 12 år
(inkl klubbrnedlemmer og styre-
rnedlernmer i GV og RBM), bam under
12 gåtr gratis

5. En vakt tar seg av billettsalg og kasse, en

koker kaffe, lager vafler, styrer video-
spiller og holder et Øye med de

besøkende oppe i kafeen. En holder
oppsyn med de besøkende i selve
museumet og orientereriguider disse

6. Kaffe selges for kr 5,- pr kopp, pris pr
vaffelstek er også kr 5,-

Spilehlulct - l\(ur',s 1995

26. mars
Anne G. Smith, Hafrsfiord 51 59 08 04
John W. Stangeland, Sandnes 5l 66 29 93
Njål Steinnes, Nærbø 51 43 45 15

2. april
John Stensland, Bryne
Ola Stokkelmd, Ålgard
Ivar Sunde, Stavanger

sr 42 89 05

51 61 87 83

51 520945

9. april
Sjur A. Svihus, Stavanger 5 I 53 13 68
Thomas Svihus, Sandnes 51 67 7 5 40
Svein Søndervik, Hafrsfiord 5l 65 53 95

| 6. april
Steng (1. påskedag)

23. april
Sissel Sørbø, Stavzurger 51 58 77 3A

Ove Sørensen, Sandnes 51 66 66 86
Kåre Tengs Pedersen, Sandnes 5l 66 59 56

30. april
Toralf Taraldsen, Sandnes 51 66 47 39
Ted Johnny Taraldsen, Sandnes5l 66 33 24
Johannes Testad, Sola 51 65 l0 04

7. mai
Roger Thompson, Stavanger 51 80 86 94
Lars Thuestad, Hafrsfiord 51 59 52 89
Geir Tobiassen, Hafrsfiord 5l 55 98 27

Takk for all hjelp !
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Nytt tilbud
iGV!

.t qt", dt e,

Medlemmer ønsker

sportsbilseksjon for
behov :

lrtvitasjon til alle, og vi rncncr ALLE
med sportsbiler til å delta i et tbreslått
oppstartsmøte til Kab & Co. :

Onsdag, 5. april
kl | 9.30

på Rogaland Bilmuseum, Bryne. Her
er det også muligheten til å se sports-
bilutstillingen !

å starte opp en

å dekke følgende
a) Sosial kontakt vha turer på

søndager og kveldstid.
b) Tekni sk informasjon/rådgivn ing,

utveksling av ideer, erfaritrger,
bytte deler og felles innkjøp av

deler.

c) Møter 4 ganger pr. år.

Kontaktperson : Jan Magne Jonassen, tlf. 5l 66 43 8l

Velkommen !



w GV ønsker ii lroldes orientert
om de enkelte rnedlemmenes
kjøretøy og rest aureri n gsobj ekter.

Denne infonnasjonen ønsker
vi å bruke, f.eks når vi skal
"skrØyde" til andre klubber om
bilparken ved forskjellige anled-
rtinger. Vi vil også være i starrd til å

gi en bedre og stadig oppdatert
infilnn;rsjorr rrår' prcssc og rncclia cr
irrne i bildet. Ved restaurerirrgs-

objekter tar vi kanskie korrtakt for
å følge opp litt rned artikler og
fotografier til Spilehiulet. t)et kan
også kornme spørsrnål otn enkelte
kan tenke seg å utstille objekter på

lnuseurnet.

t{usk at det er ell lrelt
frivillig sak å sende inn skjemaet
og hva sorn settes på av opplys-
ninger. Vi håper at de enkelte ser
at klubben stilles i en sterkere
posisjon rned å ha rede på hva solll
er på gang lros de errkelte og
den'ed kan gi rrredlemlnene bedre
service både når det gielder
irrfonnasjon og tilbud.

Bruk også skjernaet når det
har skjedd endnnger, orn du finner
interessante tilleggsopplysninger
rundt k1øretøyet, osv.

FIar du ikke kjøretøy for
tiden ? Er det noe spesielt du er på
jakt etter, så send en lapp oln det,
så kan vi sette en'ønskes kjøpt'
annonse i Spilehjulet, gratis !
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Informøsjon til
Gamn elbilens Venner's Matrikkel

Navn : Ttf. Dato :

Gate/vei adresse : Postnr. Poststed :

A Stand : ()
P

It
T.

l)

original ,stand

pabegtnl resl.

rc,sl aurerl
lagrel
clelaohj ekt

@ Type : I'
v,..-.

L-
M(:
A

personhil
varebil
lastehil
=- tltotorsykkel
annel

Fabrikk / merke Typebeteqnelse I karosseri Reg.nr. Ars-mod.

o
Stand

@

Type

Bemerkninger, spesiell historie o.l.

For lite p/ass ? Legg med vedlegg !

Klipp ut og send til :

(;,4Il/r,'lt;l,tlll,l','llS l'l;lll,,ll,,'ll. l'(),\7'lloKS 3029 MAltlliRO,

(å

lOO] ST'AL'ANGIiR
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Iv{ye er u .fime 0m dette emnel i

.f.eks. hlscler og hoker, hude i innland rtg
utlancl. Som en liten suftrmering .fra al x
antall leste histrtrier om rJelle og er.faringer

i husholdet, hapcr Jcg ul tlatle stykkat kan

gi litt veileclning til nye pa o,nrådet. Send

gieme inn tip,T og rad til Spilahiulet !tl

Ingenting er trler prissatt enn etl

klassisk veteranbil i original stand. Ikke

noe lner eller mitrdre elltl den dag bilen kotn

trillende ut fra fabrikkerr. Når malr er på

jakt etter en gammelbil, etr klassiker nted

stil, er det varrskelig å fintte etl standard

sorn holder rnål til å kuntte brtrkes uten at

noe gjøres (hvis matl ikke da har en

skikkelig feit lomtnebok). Bilen kan ha hatt

et hardt liv, enten det gielder irrteriør, lakk

eller rnotor, så er tnall rrødt til å ta et tak for

at doningen på ny skal lyse oPP i

tilværelsett.

Spilehjulet - Mur,s l()95

Ved å kjøpc kjør'etoyct i dårlig stand

kan rnan bli lurt til å tro itt dct blir rlrye

rimeligere. Resultatet kan onl rlran hoppcr
hodestups i det bli stikk motsatt, at tnatr

ender opp rned å betale Inye lner ellll tnatl

ffir igjen til slutt i penger.

Alt ettcr omlattclsctt av prosjektct,

vil det koste både tned å kjøpe intr trye

deler, å reparere garn le deler ltos

spesialister, være nødt til å spesiallage deler

osv. Så. en god regel er å på fbrhårrd

sjekke priser på alle deler sorn høyst

sansynligvis vil inngå i arbeidet, vurdere

kostnader og rett og slett otn dtt har råd til å

tutføre prosjektet.

Mange finnaer., og spesielt i larrdet

der kjøretøyet er prcldusefl, er det of te

produsert nye deler i stor stil til poptrlære

merker, så det glelder oltt å f rske rttltclt ftlr å

finne de beste prisene. Her katr dtr f eks ta
korrtakt rned u,i,lr. i klubbett ftlr å lå råd og

du vil også firrrre lnassevis av infbnnasiorr i

veteraltbil-blade r oa' tlådc iltltclt- og

trtenlands. t1t tips som nybegyllner er h
satse på en "valtlig klassiker" bådc lor at

det ikke skjærer fbr dypt i budsjettet og

ikke er fullt så vattskelig å fittltc delerrc.

Et rneget godt llelperniddcl er å fittrte

verkstedsmanualen til doningen. Haynes og

Chilton er bokfbrlag i l:ngland solrl trtgir

slike i stor stil Ilaynes har også bøker onl

lirrsk je lligc tylrcr lilrgassere. l]rookland har

utgitt et stott antall bøker som giengir

detaljer orn bilene slik de var i

dokulnentene fra tiden de ble laget, oltl ltva

soln var starrdard utstyr, farger osv.

Err ting er helt sikkert og det er at

f nan rnir lra rtteget god tåhnodighet ftlr åI

tutfbre ett restaurerittg. Forsirrkelser vil helt

sikkcrt kortuttc båtlc vcd åi vclttc på dclcr,

rned å firtrte h.;elp og råd, "tvullg;tle"

larniliebcsøk og attdre "fbsteliglteter" solll

ikke mAn hadde rentet tned i det hele tatt.

kvalitet, å vise frern gliset etter fullførelsen

både på utstillinger, ved å delta i løp,
søndagsturer, osv. Man skal også ha en

meget forståelsesfull ektefelle. Timene vil
fort flyve avsted i garasjen, uker, måneder

og år kan gå før gliset ffir Bilsakkyndiges

velsigrrelse.

Generelt onr iakten på restoarer-
ingsprosjektet. Man vil finne annonser

bådc hcr i Spilehjulet, i Norsk Motor-
veteran, svenske, engelske oa blader, avisen

osv. De fleste av oss vil ha et spesielt

ønske, og ttår du leter etter den eller de

ønskene., så husk at det er Inange fisker i
Iravet.

Du bør ta deg rneget god tid i å ffi
oversikt over hvilke priser som bilen går for
på rnarkedet. Markedspris og verdi er aldri
den samme og mange av selgerene er

realistiske ttår man kolnmer frem til
diskusjonen oln pris. Når interessante

objekter kommer for dagen og du skal ut å

betrakte disse, ta deg god tid til å studere

kjøretøyet. Kunsten er å ikke vise selgeren

for mye entusiasme, da vil prisen ha en

bedre bevegelsesfrihet nedover, uansett

hvor mye du hadde tenkt å betale i
tutgarrgspurrktet.

Mange faller for fristelsen til å kjøpe

den aller første bilen man ser. Den glitrer

"llikdotnlnen"
å arbeide rned bilerr,

,\ltilahjttlat - Ilur'.s lq95

rnå rnåles i glederr av

å ffi frem resultater og

(,1 l0



og frister, det oppstår panikk - tttatr MÅ t-lA
DEN, KAN IKKE LEVE [JTEN..... Så,

konmer blårnzurdag og man oppdager at

under lakken lå der bare ntst, motoren kan

dumpes, og nlan'må sette igang et arbeid
som kostet 3 ganger mer enn det sotn bfe

betalt i utgangspunktet. Med andre ord, fbll
ikke for fristelsen å kjøpe det første du

kornrner over ! l'lusk at verdicn av bilen
ikke kornmcr til å hoppe i taket ettcr err ukc,

og lrvis den 1g,ør det, så bør du gJØre din
forretning et arrnet sted.

Bruk tid til å studere stattdctr til bilett,
hva som rnå gjøres, lytte til rnotoren ttår dett

sviver (hvis detr sviver) osv. Ta giente ttted

deg eksperter på området for å høre lrvilke
kornmentarer de karr komme rned.

Når det gfelder auksjorrer så lrar vi

ikke så mange av dem her i distriktet, så om

du drar østover eller over datnmen så er det

viktig at du studerer bilerr nøye, og på

forhårrd vurderer hvilken pris dtt maksimalt

vil betale for den. Ikke bli revet rned hvis

budene overskrider beløpet du har bestemt

deg for, det vil du ikke være tlent rned.

$ekk om det fintres noen garantier, for det

er det ofte ikke, og når du ikke errgang har
fatt deg en prøvetur med bilen er det ikke
alltid du vil få verdi fbr pengene dine ! Når
det også er sagt at slike objekter er satt der
for å oppnå mest rnulig penger - ikke hva du

får for pengene - er de stor grunn til å tenke
seg gnrndig om på forhånd om hvor rnye

rniln Incnor bilcrr ct' vcrd.

l'or biler her til lands tar du også ert

tclelbrr til l-osøreregistcret i Rrøltttøysultd
fbr b sjekke at det ikke er heltelser på

kioretøyet.

Når du er overbevist onl at pris og

kjøretøy er riktig fbr deg bør du firrst og

frernst så lrøflig sorn mulig lbrsøke å presse

prisert rred til et rner akseptabelt nivå. Når

det er enighet otn pris passer du på å få
kvitterirrg når bilerr er bctalt og send straks

nrelding orn eierbytte til Biltilsynet.
Dersom k jøretøyet ikke vil være kjøre-
dyktig err god stuud fretnover bør du levere
irrn skiltene osv. Lykke til rned kiøpet I

H,1.95

ll t2

VesttttnDstrettlr
Lørdag 2o. mai 1995.

Løpet \:ter i skudeneshavn, og
går på Hqsafikerte veger på K'rm øy.
undervegs RWsjpause på historiske
Vigsnes Grud useum på Visnes.
Innkomst vloa$w på fastlandssida.
Festen om kvelde\glir på Henderson
Park Hotell.

Påmeldingsskjema vil b endt ut
ultimo mars.

Spileh.julct - h'lur,r 1995
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VE[,KO \IhI T]N TI T. "TR EKKFERJE TE.STIv A L E N O5''

D{'t ar med 51gr glade Agoer Motarhis-
torlska Klubh gnskcr velkomnert
til den elefte 7 re',kkle .iefesttva
len, Trekkferjafestivaten har fes
fef $sg $orD et folYelig kulturar.
/Atrgemenl som er kjen( fot sitl 1,.-,:;
spesieile mitja, trliijøet sÅapc,s
ved at bart e,p voksne kler seg
ut i agant{eu kiær ag utstyt, CIg

skaper gine egne parsonltgheter,
mons da hygge!'seg i rr,srr/) f ra

rtrTtV.AL-LtEFtI
. TrekRteriBlestivålenS vorerånv(lgnlBp fof I 995 hsr stårt Og innkdmsl pl teriesteder. t.i,)ei v,t lor.Je 0arntE ve,if I

n3turskjsrrriB orng,velger, Del bli. irlnlågt lonkuranset)oster og tr)a:Oåuse unde.vels.

OvI:RII{ATTING,
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ADVAI{C E II\TVITATION FOR

80 CLASSIC SPORTS CARS FOR IHE {.'LIfMATE I,ESTINATION

8TH -76TH ILTNE 7996

Dear classic sports car friends,

With great pleasule rDe announce the North Cape Challenie 7995 to uter for all makes of pte-

74 classic sports cars.

Previously having been an event organjzed exclusively for Jaguars, we hereby invite all enthusiastic
sports cars owners regardless of make to ParticiPate in this sP€ctacular event'
Being the third North Cape Challenge ever staged, we anticipate the participation of a wide variety of
sports cars will make this exstraordinary event even more spectacular.

While being a real challenge, the Classic North Cape Challenge 1996 atns b give the DarticiPants an

extsaordinary experience of driving through the unspoilt wilderness of some of the worl'l mosi
exhilirating and impressing nature as well as the opportunity to meet and enioy the colnpny of sports
cars enthusiasts from all over the world.

The magnificent scenery of the deep blue $ords and the rnajestic and rugged mountains, the crystal dear
air, the <rossing of the Arctic Grde, the Midnight Sun and the North Cape are but a few of the
highlights in sore.
At the same time we will provide the best of what Norway has to offer in terms of first class hotels, fine
food and friendly hospttality.

As for the competitive elernents, tlrcse will apart from tirned stages and driving tests indude friendly
quizzes and a wide variety of tasks which should msure the continous attention of all crews
participating.

Apart fum the pleasures of the challenging drive itself, the Classic North Cape Challenge will include a

number of social €vents that will offer the opportunity to some extsaordinary experimcts all set as to
utilize the social opportunities given with the gathering of 2m sPorts car enthusiasB.
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Trenger du deg en utlordrirrg ? Ilvorfor ikke prøve .
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Although the rally ends at the North G pt, we offer several
retu rn al terrr,a tives.
The most recennmended is the purney c'n board the famous
Nonuegian Costal Express called 'The v'orld's most
beautifuI voyagd.
Dtxking at every larger port, n:urow fjo ',1s, picturesque
islands and stunning alps rising from thr: sea are a few of the
highly varied, scenic delighb in sbre. 

1.,.

With new vessels offering first-class faciiities, -service and
excellent food, these ships offer an extrac rdinarv experience
and a relaxed rehrrn possibility.

The North Cape Challenge 1996 will rurr ttnder permit
issued by F.I.V.A and as a classic qporb cir event will be
open exclusively to pre - 1974 sPorts can;.
Due to feny and hotel capacities, S0 parti,ipating crews will
be the maximum number admittable, and bookings wiil be
based on a first come, first served basis.

This information is issued in order to give our
previous customers an advance opportunity to
register for the Classic North Cape Challenge 1996
By returning the form below before April 30th,
1995 we give you the opportunity to secure
priority registration before a broader promotion of
the event.
The official programme with registration fonns
and full details will be mailed to you during May.

Vedlagt følger en forltårtdsinvitasjon sonr en

av våre rnedlernrner har fått. Dette løpet har

tidligere gått 2 ganger, nrcn ltar tidligerc
vært forbeholdt Jaguar-eiere. Nå er det

åpnet opp for alle typer klassiske sportsbiler
fra før 197 4.

lnvitasjonen er skrevet på errgelsk, så vi
gierrgir teksterr pii rrorsk hcr :

I tillegg til å være err skikkelig utfordring, er

Classic North Cape Challerrge siktet inn på å

gi deltakeme en ekstraordinær opplevelse
med å kjøre gjennont uforstyrret villmark i

noe av verderrs tnest forfiiskettde og

lmporrerende tratur. [{er er også rnuligheten
til å møte og hygge seg med selskap fra
ardre sportsbilsentusiastene sotn komtner
fra hele verden.

Det praktftrlle landskapet med dype blå

fiorder og rnajestetiske og røffe fiellene,
krystallklar luft,, å krysse polarsirkelen,

rnidnattsol og Nordkapp er bare noen få av

hovedpunktene som er på lager. Det sørges

for det aller beste Norge har å tilby av første

klasses hoteller, god mat og vennlig giest-

frihet.

Når det gjelder det eletnentære reglene til
løpet, vil disse med unntak av tidsetapper og

kjøretester, irrkludere spørreleker og en vid
variasjon av oppgaver som vil sikre en

kontinuerlig oppmerksomlret hos alle "lned-
passasjerer" som deltar.

Bortsett fra forrrøyclsene sorn gjelder selvc

løpet vil C'lassic Nortlr Cape Clrallerrge

inkludcrs en rckke sosiale begivenlrctcr sonl

vil tilby på muligheten til noen rrseclvanlige

opplevclscr sorll alle or bascr-t pii å trttrytlc
de sosiale mulighetene som oppstår ved

sarnrrrerrkorrrstctr av 200 sportstrilclrtusiastcr.

Sclv otn rally'ct cuder vcd Nordkapp tilbys
det rnange altenrativer til returell. I)en mest

anbefalte er turqr ornbrtrd detr berørnte

Hurtignrterr sorn forøwig er kalt 'Verdens

mest vakre sjøreise'. Dett legger inrrtil ved

alle større havnebyer, trange florder,
rrraferiske Øyer og overvcldende alper sorn

reiser seg opp fra sjøerr er bare noe av den

meget varierte, ltettrivende syne rllan vil
oppleve.

Løpet vil ha tillatelse fra I;.1.V.A. Pga fcrje
og hotellkapasiteter vil det antall på-

rureldinger begrenses til 80 kjøretøy nted

mannskap, og bestillinger blir basert på

bestillirrgsdato.

Ved å fylle på seddelett og sende dett irrn før
30. april blir du gitt rnuliglreten til å sikre
deg prioritet iregistrerittgen før en større

kampanje settes i gang for å annonsere

løpet. Offisielt program med registrerings-
papirer og fullstendige detalier blir så sendt

pr. post til deg i rnai.
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Yes, we would like to apply lor priority registration for the Classic North Cape Challerrge 1996

Name
Adre ss
City
Coulttry
Car make
MoceUyear

Please return before April 30th to:
ARCTIC CHALLENGE AS
P.O.Box 7, 1321 Stabekk, Nonray
Tef . :+47 12 34 80, fa,r: +47 1 2 34 59

i/,



$PI[nHJUI.STON$|trT
Annonser sendes skrrfihg til

Gammelbrlens Vewter
Postholæ 3029 Mariera
4(n1 Stavanger

Ånnonsen bør være på max. 100 ord og
avslutte.r meil navn og telefonnummer, evt.
adresse. Annonsen er grøtts. Klubben for-
behulcler seg retten til d ulelate annonser
eller deler ev c{rrnonser som fatter utenfor
var aktivitet" Klubben lam ikke garantere
produktenes ehehet eller stand.
Andre klubber oppforclres til å kopiere inn
denne siden r sme onnlnsestder.

iir#Mpotffå it
KOMPLHII PSgJEgBilI
MED BØYLER TLF 51-536808 A.NIELSEN

KONFIRMASJONSSANGER
EL. SANGER TIL ANDRE ANLEDNINGER

Trykk a.s
SEÆI//ICESENTER.KOHERNG.TEKST

Breiflåtveien 13, 4017 Sfavanger

tlf. 51 58 58 70
KOPISENTERET PÅ MARIERO

Lø pesedler, medlesblad, årsmeldinger,
rapporter, fargekopier, oppsett av originaler.

VI KOPIERER OGSÅ DffT
MOTIV PÅ T.SKJORTER

TKSEMCE
Alt innen

KOPIERING
og

REPROGRAFISKE
tjenester

Teknisk
Kopiservice a.s

Avd. Stavanger
51 89 35 00
Fax 51 89 35 1l

Avcl. Forus
51 67 76 44
Fax 51 67 84 53

Teknisk
Reproservice a.s

51 581590-51 5911 36
Fax 51 58 12 89

Nedre Banegt. 19,4014 STAVANGERSpilehjula


