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POSTADR.: Gammelbilens Venner, Postboks 3029 Mariero, 4004 Stavanger

BANKGIRO:3260 07 25822

Styret består av følgende medlemmer :

Formann/redaktør SPilehj ulet :

Nestfonnann :

Sekretær :

Kasserer :

Styremedlem :

Styremedlem :

Styremedlem/delemester :

Roger Thompson t5 | 52 13 29

Sigurd Frøland 851 53 37 08

Chris Walker 851 55 84 63

Ole Chr. Simonsen 85l 62 48 92

Nils Mellemstrand 85 | 43 78 07

Øyvind Nielsen 894 67 06 40

Andreas Auestad 85 | 67 41 45

Merllemsmøte holdes siste tirsdag i hver måned unntatt juni,.iuli og

dssembsr. Møtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseutn, bak

Essostasjonen på Ree som ligger rett sør for Bryne, men kan også bli

lagt til Gausland Skole, Nærbø o.a. steder. Møtene begynner kl- 19.30.

Se for øvrignænnere opplysninger om møtested i dette bladet.

Klubbens delelager holder til i Rogaland Bilmuseum og holdes åpent

når klubbmøtene er lagt til museumet. Kontaktperson er : Andreas

Auestad. Her er det mye deler til forskjellige merker og årgangor og

det meste er til bil.

Rogaland Bilmuseum
bak Essostasjonen

nett ved R44. *
Sør for Bryne.

Gausland
Skole t

Ø o?d
Vi her nå kommet i gang med

scsongen. Oppmøet så langt denne vårcn
har iallefall etter undortegpcdcs mcrdng vært
slnffcndc liten. Når dst har gått noen tfuoer

med med innsats og forbereding for noen og
cnhve,r, så håper uun på at folk stills oru
cttcr alt arbeidet. Ta gierne en telefon ellæ
send en lapp med noen ord dersom du har
idcer om hva som fk medlernmene ut av
sofalsroken og ut i frisk luft.

Repport fra årets første rrtfert ncd
GV. Søndag 23. apnl bar det aqarde til
Hohnane i flott vær og 13 biler. Vi søkc d
lune plassø og filsk riktig nytc vfosola denne
dagen.

Rapport fra GV-klnbbmøte i Shdb
rrffineriet Tirsdag 25. april kom det 16

mcdlerrmer og vi filrk være rned på bussfir
rundt anlegget. På labonatoriet fikk vi se

testing av produkter og det var også

omvisning av konhollrommet. En $e,rtelig
tåkft for alt som var lagt opp e* til Ole
Harald Myklebust. Vi hadde en skikkclig
flott kveld der ute.

Repport fra Ifub & Cots første tur.
Sportsbilseksjonen dro søndag 7. mai fra
Rogaland bilmuseum kl. 11.00, et lite føLge

på 6 biler. Men en skikkelig nr ble dec

likevel, og gitk fønt som etter planen d
bal*eløpet på Tengs. Her var det keos npd
bilcr ovcr dt, da dct mr stort norgesrnester-

skap på grang så det var ilke rnulig å firne
parkeringsplass. Vi fofisatte likc godt til
Flel*eford, så turen ble på hcle 30 mil fil
slutt, og med mange paustr, \rar vi trjemmc
igicn i E-tiden på kvelden !

Brev, innlegg. )vtateriell som
beslcrivelse av restaureringer, reiserapporter,
deler tilsalæ oa materiell til Sprlehlulet
Spilehjulet - Mqi 1995

mottils med takk til vår adresse : crammel-
bilens Veuner, Postboks 3029 ldaricro,
4004 Stavauger.

Lista-løpet er evlyst Motorsport-
interesserte bes vær€ oppmerlssom på at
løpet som slnrllc gå på Lista 13. mai ble
avlyst.

"OryGmrskcbestuf 14 mai som GV
skulle årrengere er evlysL Beklager så
mye.

Har du huslct å meldc deg på
Vertlnndstreffet 20. mri ?. Da cr enda litt
tid igicn til å meldc seg på.

Delemsrlrcdet blir sansyullgvis
tlyttst til et annet sted på Sola. Vi har mfi
melding om at pga, at Fly&istorisk luuscum
liEger i nrilitært område, s dpt problemcr
mod hiøp/salg. Det er ikkc kommct
opplysninger pr i hS hvor msrkcdct skal
være, msn det skal etter det vi forstår flyttes
til et annet sted pa Sola. Vi tror pnske
sil*ert at st skilt e.l" vil g nærmeri
orientering på dagen ved tnngnng€,n til
Flyhistorisk rlus€trmr sa vi finner det nok !

Neste udlfi. Kristi Himmetfrr'tsdag,
25. ma[ pionic på Orre. Se innlegg.

Medlemsmøte
Ncsto rncdlemsmøte: Tirsdag 30. mai - kl.
19,30 på Biltilqrnet, Staranger, se innlegg.

Vennlig hilsen
Roger T.)
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kl. 12,00 - 17,00

kl. 09.00 - 15.00

se Sprlehjulet aPrtt
+

kl. I 1.00

kl. 19,30. se

kl 19.00 (Sandnes)

kl. 19.30 (Bryne)
se innle

so Spilc[iula ryril

seS iulaman

kl. 19.30
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Ilelemarket på Sdr. NB! Se fonnannens ord

ve&. ftyttiD.g. Ag$åf at det vrl rtære skilting/

Vestlrndstrcffet, statrt i SkrxlesneshauL alr.

Picnic pl Orre, Kristi Himmelfartsdag

hfuter ved Surdner Rådhus
Torsd. 25.5

Kveldstur med Krb & Co. Sportsbilselajonen

Ivløter ved Sanfus Rådhus kl. 19.00, ved Time

Rådhus, Brlpe 19,!Q

Prekestolstrefteb Veæran-MC-teff på WAlne
Camping Bjxrrheimsbyg4 Stand Komrrune, tur

Nonk Veterm t"iotor

Fr. 9" - Sø.1 [.6

Fr.l6. - Sø.18.6

North Capc CTo.8 - Fr.16.5

GV's griltfcst Bå CrauslandTirsd. 27 -6

$jøornløpst, Sdior{ arr. V€sFTcloma*

Motorhistoriskc Khbb
se Sprtehjulet april

Vi er invitert til Biltilslmet i Starranger

Tirsdtg,30, mei
kl. 19.00

[rløt opp ved Statens Vegvesen, Biltilslnet,
Langflåw.20, Mariero.

KLUBBMøTE
H05

BIhTThSYNET

4
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ROGALAT'{D BITIWUSEUM

Ola satte opp årets oversih ftr
rnhølilme samt instrukscr i Spilehjrrlet

frnner, som også vil r'ære å finne i diskeur
v€d inngnngen. Vi vil repetcre noen av
punhcnc og hvern dst €r sin tur de
næruests ukene.

Vi håper at alle kan stille opp, ring
om nødvendig rundt for å se om du kæ
byttc dato med en annen vakt.

l. NølckeUkasse - Esso-stasjonsn (åpncr H.
10, stcngcr l7) - vis legetimasjon, lever
nø**el tilbake senest kl. 17.15

2. Museumets åpninggtid: 12 - 17. Det ts
ca e,!r halv timc på å rigge opp alt, så stl
opp ssnest kl. I 1.30

3. Heng opp skiltst 'Åpent' yed vcien I u
det inn igien rett før detstenges

4. Pris k 20 pr person fra og med 12 år
(fukl klubbmedlennner og styrc-
mcdlemm€r i GV og RBM), barn rurda
l2 går eratis

5. En rnalil tar seg av billettsalg og kasse, en
kokcr kaffe, lagcr raflcr, styrcr yid€o.
rpller og holdcr et trye med de
bcs*sndr oppe i kafien. En holder
oppslm med de besøkcnda i schæ

mussumet og oricntencr/guider disse
6. K8ffc sclges for lcr 5,- pr kopp, pns pr

vtftlstek cr også h 5,-

Takk for all hjctp !

SptleQulet - Mai 1995

14. mai
Finn Torp, $andnes
Erling Tønnesscn, Surdnes
lngyc Uelan4 Bryne

21. mai
Ola Undheim, He[vik
Jarle Undheim, Undheim
Sigmund Varhaug, Varhaug

27, mrii
Bjøn Erik Vesterås, Bqme
Crunnleif Vilq Judaberg
Torleif Vinje, Hauge i Dalane

4. juni
Stengt (1. pinsedag)

ll. juni
Bernt Inge Vol4 FIøle

Ove Helge Vol4 Vigrcstad
Chris Walker, Hafrsfiord

It" jud
I(åre Wathne, Slavanger
Svein M. Ødemotlan4 Nærbø
Torstein Aardal, Stavanger

25. juni
Tor Alvsakern Nærbø
Ær&eas Aucsa4 Sandnes
Helgc Auldand, Sædnes

2. juli
Oddbjørn Austad, Nærbø
Iårs Barlaup, Ægåra
Dagfinn Berg, Stavanger

sr 67 8l 07
51 66 29 tt
51 48 33 s5

51 49 66 63
51 48 44 4l
51 43 07 27

51 4E El 8s

sL 47 73 8l

st 67 05 22
51 43 74 56
51 55 84 63

51 53 32 53
51 43 39 66
5l 53 29 t6

5t 43 43 66
5t 67 4t 45
5l 6t 0l 20

51 43 49 65
51 61 80 26
5l4t 0497
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Seraicebyen Staaanger
Stavanger Kulturhus

Poetboks ll, 4001 Stavanger,
Tlf. 5l 89 66 05, fax. 5l S9 66 02

Roger Thompsen
c/o STATOIL
Postboks 300
4001 Stavanger

24. april 1995

BiI i sentrttn't,.

Vi vil få takke alle deltakere med godt og positivt giennomført arrangement i
Stavanger sentrum lørdag 22. april 1995 og håper vi ved en senere anledning kan
samarbeide om nye arrangementer.

Med servicein nstilt hilsen

lit
NId"*
Ddslis

vt ( A*"r"c c c, (
Edland
leder

Vår'oppgave er å si d*g muligheter Jtf.
h



-.f PÅMELDING TIL TREFFET

$endes til:
Vestlandstretfet -95
HVK
Postboks 1209
5542 KARMSUND

Bankgironr. : 5337.20. 657 17

FoEo vedlagL : JA / NEI (Kryss av)
{ recurneres )

Hgrav barn! .... .

Vestlandstreffet 1995.
går på Karmøy lørdag 2o,, ma|

med stant i Skudeneshavf,l.

Løpskorniteen beklager at vi ikke har ghtt ut mecl tidspunk for
oppmøte og start i Skudeneshavn.

Løpskontoret åpner kl. 8.oo
Utstilling fra, kI. l0.tlrl
Løpet starter kI. l2.oo

P.g.a. denne "tabben vår"o har v[ f;brlenget pårneldingsfristen
med I uke til 3o. april, og betalingsfristen likeså tiil 7" mai.

Vennligst gJør dette kjent blant deres metllemmer snarest mulig.
Se for wfigvedlagle eksemplar av kjørerute rn/postplaseringer.

Velkommen til et alle tiders Vestlandstreff '!

Hilsen løpskomiteen.

HøÅds w vmt dug, hødÅe vr nngt ril oss !

HAUGESLJNP O KARI\AØY
Det er forskjell på folk.
og det er forskjell på lrotcller'.
Plutselig oppdager du clct. si: r:r tlr,'t rylor t

KURS/KONFERANSER
FESTLIGE ANLEDNINCER
VAN LIG E OVEFNATI'ING E f]

PARK HOTEL

PARK 52 71 2AOO lFax s? 71 17 75) .,

AIRPORT 52 84 25 Oo (Fax 5? u4 26 50) AIRPORT HOTEL q

Wcckcndllriscr på l'arl< l'lotcll:
Pr. døgn hr. 55o.- firr dobbcltrom mifroliost

I(r" 375 for cnkcltrorn rn/frokost.

NIJ - llusli ii trcstillc glrnsjcplass sorn cr grltis.

-aL_)

HYcs
s"d

Narrn:

Årsmodetl: ......

Antall personer i kjøretøyeEt .....

SEartskontingenE kr 200.- pr. kjøretøy. BeEales pr. bankqiro til oss.

VETERANFESTEN på Hendersons Park Hotel. -

Koldt,bord m/varmreEC, kalde retter og desserlbord inkl. kaffe.
Dans etE,er nacen. A1l-e reltigthet.er.
..... personer å kr 150.-, bet.ales pr, bankgiro Eil oss.

aleg/vi onsker ikke å delta på fesE.en: (Kryss her)

Lunch fås kjøpt. under stopp på Visnes.

3o
Frist for oåmeldina Eil Lreffet er saEt LiL 23, april 1995.

Frisr for morrarr berarind er sarr ,tt h. !ffi.,. trru.
Ekstragebyr kr 50 for etteranmeldte.

VÆR LUR - send påmelding 0g belaling straks

- legg "gamle-klærne" klar og finn frem godsmilet

- gled dere til et skikkelig kosetreff I



HAUGAI,ANO VETBRANVOGNKLUBB
Skjersundv:n. 36
425C KOPERVIK

TIf. : 52 85 L4 82

Pr. februar 1.995

VESTL,ANDSTREFFET 1995 . KARMøY EO. MAI

Kjørerute nUpost-plasseringer og ca. klold<eslett

0so0 - 1000 ,1ffi.?Hflb"IBps*oncor os oppsrirrins.
Onråde: Kaigata fra NsB-garasjen inn i sent.rum, samt

Kirkevegen fra kryss/sperre postvegen moE Søragt..

1000 - 1.200 :UEsEillj.ns.

1200 ---> :Åpning av løp ved Karmøy konmrne og utdeling av
publikurnspris Eil .Beste ekvipasie,, som kiører uc r
LøpeE som første hil.

Rute Skudeneshavn:
Kaiqata - Kirkevegen - Sørg. _ Søragadå _ Havnafjellet/

, Ferjekai. - postveeren Lil Xirkevegen Rv. 511.

Løpsrute:
Austrer,fegen Rv. 51.1 - om Dale Rv. B5g _ Rv. 511 til KoDervik.

Post nr. l: Friluftsornrådec Bl'ikshavnpost nr. 2: St.okkasLrand skole
Ca. k]. 1230 :Post nr. 3: Kaien (piren), Kopervik

Fra kaien - Havnegata over broen - over
"LiClabrunå,, (Kopervik S1j.p) Kv. 37 - Kv. 91 -
tv. 6fr.

Post nr. 4: Industrionrådet (høyre side) Fv. 951 eEEer
t'nÅ6f^åh^chfo Rv. Ll.

posE nr. 5: il;-;;;'ffiss Kvaravås/ycreland Kv 32 - Kv. 33
videre Fv. 851/Kv 32 _ Fv. g50/Kv. gg - Fv. 948 _

Fv.847.

Ca. k1. 1330 :Ankomsc visnes Kobberverk

153 0
Fv. Bt+'l - Kv. 46 - Fv. 845 - Fv. g40 (rundc Torvast.ad)
t,il Rv. 47.

ca. 1545 - 1600:Kryss Fv. 84o/Karnsund Bro - nordover broen t.il lyskryss(Kv. ST? _ Kv. 58?) t.il avsluining ved

PosE nr. 6: Agro/Oaserr. aI

VELKOMMEN TIL 63TRE KKFERJE FEST IVA LEN-g 5''

- Det er med stor
glede .Agder Motor-
historbke Klubb
ønsker velkom-
men til den
ellefte Trekk-
f erjef estiva-
len.
- Trekkferja-
festivalen har
festet seg
som et folkelig
k ulturarrange-
ment som er kjent
for sitt spesielle miljø.
Miljeet skapes ved at barn og voksne
kler seg ut i *gamle' klær og utstyr, og
skaper sine egne persontig-heter, mens
de hygger seg i osen fra primus og

svunnen tid, mens tora-
derorkesterne svinger

og lirekasseparet
svelver og sveh

ver,....
folk under-
holder med
sang, musikk,
gjøgling og
mYemer....
håter, fante-

skøyter, frakte-
skuter og trebåter

sørger for historisk
kystmiljø,, . alt bygd opp

omkring døn gamle trekkferja (opprin'
nelig i drift fra | 77O - | 9231 som gien-
åpnes for folk, fe og veterankiøretøyer.

fBCtIV.å,L-f-øPE!
- Trek*fedefestivalens veteranvognløp for 1995 har start og innkomst på fedestedet.

Løpet vil følge gamle veier i naturskjønne omgivelser. Det blir innlagt konkuranseposter
og matpause underveis.

OVERNATTING.
- Som tidligere blir det overnatting på festivalens campingplass. Her er det

plass til telt og campingvogner. Dersom du onsker hytte - kontakt Aros Camping

tlf 38166 4ll. Har duflere spørsmål - kontaktlestivalleder Kai Erland,
tlf; 38 I8 12 0l eller til lopsleder Kjell Ågedal Tn 3S 1S 18 97

/0



T F.ESTIVALPROGRAMI
FREDAG 16. JUNI:
[JronuEtl vETERANTRSTT pÅ FEsnvALEtus cAMptNGpLAss.

LøRDAG 17, JUNI:
Kr_ 0g3o-100o
KL. 1 03o
KL. 1230
KL. 1 3oo

KL. 1 3oo-l 8oo

KL. 1 4oo
KL. 1 5oo

Kr- 1630
KL. 1 8o0

SøNDAG 18.
KL. 1 3')a-1 800

KL. 14oo
Kl 1 5oo

KL. 1 600

Kr- 1630
Kl 17oo

KL. 18oo

JU

Fneuuøru pÅ HolruEN FERJEsTED

Sranr AV FEsTTvALLøPET.

De røn.$TE K.røRETøyErvE oÅn r n,tÅl pÅ Holnarru

Pe* 1 1 . TnETTTERJEFEsnvALEN Åpues FoR TBLfKUM.
ApttruessEnEMoNt - HUsoRKEsTERET sptLLER,
TnrxrrERJA sETTEs I DRIFT. VerenaNvoGNUTsTtLLtNc,
Fnrur oc FTNTFoLK. SrlsJoNÆRMoToRUTsnLLtNCl. Ulxe uNDER-
r{oLDNrNGsrNNsLAG. Søorug Mgssrruo ETsEMBLE, Topoats-
DUREN, LngrnssEpAnRgr Tnv'cvE oa VnLEN M.FL.
Snr-a Av ANTTKVTTETER.

lruruleoENDE RTJNDE I OleatLLøP
ft*nuogNoE RUNDEn I BAKKEKoNKURANsE FoR VETERANKJøRETøy
ELDRE ENN 36 uoo.
PnEunurDELtNc FEsn',/A LLøPET.

Sr.urr FoB DAGEN.

NI:
TnerurERJE sETTEs I oRtFT.
VerrneNvocNuTsnlt-tNc. Fnrur oG FINTFoLK, srAsJoNÆR-
II,IOToFT-UTsTIILING. UIrr.g UNDERHoLDNINGsINNsLAG.
SøonrE Messttto ENsaiaem, ToeoALsDUREN, LneressEpARRET
Vtuex oc ThvcvE M.FL., Salc Av ANTIKVTTETER.

Fnele OLasrL LøP
Frualg BAKKET-øp-KoNKURANs€ FoR vETERANBTLKJøRETøvER
EI-DRE ENN 1 936 Moc.
PneuleurDELrNG FoR OtaattLgtp. BAKKELøn, srAsJoNÆRMoroR,
UTKLEDNINO.

JrmreaRUPPEN <<V0UGHr)
SønuruDspREMIERE FoR REVvRAoARpARRET
PER INGE TORKELSEN oc RUNE ANDERSEN
Stu'rr.

-æ
PÅMELDING TIL FESTIVATÅ.øPET. AGDER MoToRHISToRISKE KLUBB

Påmeldingsfrist 1. juni 1995 Startkontingent kr. 200.-
Etteranmeldte ettet | . Junl | 995 kr. 3OO.-

NAVN:
Adf ... t.t t.. .rt. r.. ..o ....rf r.. rr. ... .'r ... ..r ... ... .r. ... ... ... Tff:

overnatting: Hytte ... ... Hoteil
Festivålens campingplass .. .. ..

Kjøretøymerke: .. .. .. Årsnnodell
Startkontingent er vedlagt på: Sjekk: ... ... Postgiro: ... ... ... ...
Postgiro 0809 44 30 500
Påmeldingen sendes: Kai Erland, l.indevn. 44, 4647 Brennåsen

TRIUMPH TBB (3500cc VB) Tlt SALGå

1978 Europeisk spesifikasjon TR7 Coupe, 5 glr, gul farge, norsk registreft.
Profesjonelt ombygd til TFiB av spesialistene "S&S Preparations" i England i 1991 :

Ny og forbedret oppheng, bremse pluss en rekke nye deler. Fullstendig overhalt 190 hk motor.

Ny forgasser, eksosanlegg, clutch, radiator, osv, pluss ny Triumph aluminiumsfelger & dekk.

Ombyggingen godkjent av Biltilsynet i'92, og bilen er nylig kontrollert av Biltilsynet dec'94.

Tektylbehandlet på 8O{allet, understellet er i god stancJ, mens skjermene trenger arbeid.

13 felger med sommer/vinter dekk.

Bilen er i Stavanger.
Selges i mai/juni, beste bud over kr 99000.

Kontakt Andrew Gibson, Tel: 5'i6930E4 (k),51534',l71 (p).

h*,&-/

/?{c /r4o/, ,f*t/ f,aod*on/^- foaf*
; lr4 orTcnat.sr4*d-/ f;- nWL /r.e-/--

ø,rrrfr, ,- [a*'d/ sr4ø /at' /' /7-oQQ,

/'/l {/ €7olzs 7,iai { 91 /,2 //fd rLL

tl

d nq,?,+f 4u Bt* / ftte/ {r//No,e{ 6åræx
/ oPPu,gerv Ea€ Lo{lr+Cåe mEo (oA
STnNo,geD S€trenLf / 6Tr?un.'\qæ.
HE"t t/c^IoE/-sE OoaELn\s BEnITonJ

f,{ TLF. ,S/ Sqoo{(.
NB | ! Merk ønvisningen rTrekleferjun

iT



Informasjon til
G antmelbilens Venner's l{strik kel

Navn : Tlf.: Dalo:

Gale/vei adresse : Postnr. Poststed :

O .Ttand: o
I'
It
I,

II

origittal stund
pahagvnt rest.
rasluurarl
lugret
dcletthjakt

@ Type : I' personhil
varehil
lu:;tehil

' mrilqrsvkkel
ilrrnel

1,, .

I, :

M(:
A

Fabrlkk I merke

Bemerkninger, spesiell historie o.l.

Klipp ut og senrl til :
( ;,4ilIllil.ltll.r:N.s I'ltNN/iR, ,{),sl?lOKS 3029 I4ARll;llO. 1001 S'l'ÅlrlN(il;R
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