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Styret beklager forsinkelsen av utsendelsen av det ny-opprettede magasinet.
P.g.a forglemrnelse hos posten ble magasinet liggende i hyllene. Posten har
også beklaget hendelsen. La oss håpe at dette ikke vil skje igien! Dessveffe
skjedde dette før klubbens første månedsmøte som ble avholdt på Go-Kart
banen på Auto 2000. Vi prøvde å informere alle medlemmene via avisen, men
nådde dessvene ikke fram til alle. Vi som fikk anledning til å delta hadde en

fantastisk kveld.
Nå er det sesongstart -laoss håpe at været vil endre seg og at vi far en
fin vår/sommer. Progranrmet for sesongen er klar og jeg håper det vil bli
stor oppslutning fra alle rnedlemmene.
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cAB & Cg.
Cab & Co. er en del av GV spesielt for sportsbil entusiastene + alle andre
som ønsker en fin tur en onsdags kveld. Hver onsdag er det møte i Cab &, Co.
Første møte er 14. april på Shell stasjonen, Bryne kl. l9:00. Gjennom hele
sommerperioden møtes vi hver onsdag på Shell stasjonen, Bryne.

Ønskes innsendte bilder i retur må
disse merkes med dette.
Send dit bidrag til den av redaksjons
medlemmet som har den Upe stoff.

l8 63

ANI{ONStrPLASS
Her er det ledig plass for firma annonse i Spilehjulet.
Kanskje du driver et firma som vil støtte oss med annonse. Eller kanskje du har
en arbeidsgiver som ønsker å støtte klubben ved å annonsere i bladet vårt"
Annonse inntektene gar til Klubben slik at du blant annet kan fa et rikholdig og
godt medlemsblad å lese. Får vi inn flere annons Ører så kan vi foreksernpel
øke antall sider eller få flere nr. pr. år eller kans$e vi kan få fargebitder.

E-mail olep. rosland@laerdal. no
Det er opp til deg som medlem å prøve å skaffe oss annonsØrer.

Teknisk spalte, annonser.

FORSIDE

Egil Tveit
Nystølveien

Tor lnge Fjermestad

IB

Med sin Mercedes Benz

4427 Stavanger
Tlf: 51 54 30 67 I 91 62 35 22

i full aktivitet på museet.

F'ntn

Tlf: 5l
2
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Annonsepriser er som fblger:
Helside pr nr 400.Halvside pr nr 200.Hel bakside pr. 500.For firma annonser kontakt Ole Petter Rosland
57 A7 T l9L 69 l8 63 e-Mail olep"rosland@laerdal.no
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REDAKIØRENS ORD.

Terminliste nqq

Nå sitter du med m 2 I 99 av Spilehjulet. Styret og redaksjonen må på det
sterkeste beklage at premieren og nr 1 av det nye Spilehjulet ble meget forsinket.
(Noen medlemmer har faktisk ikke fatt bladet enda). Var intensjon var at
medlemmene skulle ha blad nr I i postkassen rundt den 25 mars. Dette ble det
arbeidet mot på grunn av innhold / informasjon og terminliste som hadde datoer
som var alituelle umiddelbart etter denne dato.

25 Mai

All informasjon var på plass, trykkingen gikk greit vi var i rute. Det viste

06 Juni
l0 Juni

seg i

ettertid at POSTVERKET har bommet på dette. Medlems bladet ble med en feil
liggende hos POSTEN i over 5/6 uker før det ble sendt ut. Fra klubbens side ble
det purret på utsendelsen flere ganger i denne perioden ogløfter fra
POSTVERKET ble gitt flere ganger men dette fungerte ikke som det skulle.

Vi beklager dette sterkt på POSTVERKETS veiene

og håper at dette aldri mer

vil

gienta seg.

Det er også meget viktig å få poengtere at alle i Gammelbilens venner som har
med blader å gtrøre har giort sin jobb til rett tid. Så vi håper at det i fremtiden skal
gå greit og at nettopp du som medlem vil motta et bra blad i riktig tid. Så nå er
det også opp til deg om bladet bilt bra send inn stofftil en av redaksjons
medlemmene eller til klubbens adresse. Ris og ros mottas selvsagt med glede. tips
om bedre blad mottas også med takk.

l2 og l3

MedlemsmØte. Rogaland Bilmuseum kl" 19.30
Delemarker på Rogaland Bilmuseum Se egen annonse.

Seljord, Morgedal

uni

NorgeslØpet Kristiarrsand. Se egen annonse.
20 Juni
Fellestur, Start Sandnes Rådhus kl. 11.00 Husk hta med
grill og grill mat samt noe å sitte på.
29 Juni
Grilltur Gausdal Skole kl. 19.00 Husk å ta med grill og
grill mat og noe å sitte på.
25 -fuli
Tur til utstein Kloster. Fremmøte på P-plassen fbr Renfast
funnelen. Start her kl. I 1.00. Ta med grill og grillmat.
1 4 og 15 Augxrst Trekkferje Festivalen -99. Se egen annonse.
3l .luli - I August Greta Molanders æreslØp. Se egen annonse.
3 1 August
MedlemsmØte. Rogaland Bilmuseum kl. 19.30
28 September Medlemsmøte. Rogaland Bilmuseum kl. 19.30
26 Oktober
Medlemsmøte. Rogaland Bilmuseum kl. 19.30
30 November MedlemsmØte. Rogaland Bilmuseum kl, 19.30
.f

HUSK KLUBBENS INFO TLF. 51 68 74 94

Ole-Petter Aares$old (red)
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VIKTIG
Det ble i forrige nr annonsert for Stort Veteransalg i museets
lokaler. Dette skulle finne sted den 24,04.99 til 30.04.99.
Dette ble det dessverre ikke noe av på grunn av forsinkelsen
av utsendelsen av vårt medlemsblad. Vi vil gienta dette til
høsten i stede. Følg med for mer info senere.

Det kanJbrekomme endringer på terminlisten så.følg med.
Medlemsmøtene holdes siste tirsdag i hver måned unntatt juni, juli og desember.
Møtene holdes normalt på Rogaland Bilmuseum, bak Essostasjonen på Ree som
ligger retl sør for Bryne. Møtene begynner kl. 19.30 Husk at møtestedene kan bli
endret så følg med på terminlisten eller info tlf.
Cab og Co har møte hver Onsdag kl. 19.00 på Holiday Motel, i perioden
det kjøremøter med start fra Shellstasjonen på Bryne.

Huik at disse nrøtene og turene ikke bare er for de med Cab. De med vanlige
biler er også velkomne som <Co> Så det er åpent for alle og det er bare å møte
opp på disse Onsdags turene.
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l4 april

til 6 okt. blir
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D E LE MARKE D

Mus"unsn/tt
delelager som også er på musee! trenger du deler så kontakt museet.
Fra høsten av vil det i Spilehjulet bli satt opp vaktlister for museet. Å være vakt
på museet er en av de forpliktelsene som følger med det å være medlem i
klubben. Så husk at dette må vi dra sammen, så det er viktig at nettopp du stiller
opp nm du skal være vakl på museet.

husk å besøk museets kafå i andre etg. Vikrig, selv om du er medlem i klubben
så husk å løse inngangsbillett til museet. Inntekten går uavkortet til drift av
museet. VED Å BESØKE MUSEET SÅ STØTTER DIJ KL{JBBEN.

***

Som en del av aktivitetene rundt museet arrangerte vi ifiord
brukt/loppemarked. Aruangementet var en stor succes, førstegangs

arrangementet tatt i betraktning. Vi hadde selgere bådefra antikk /
brukt bransjen ogfra de forskjellige bil-interesserte i distriktet og et
besøkstall på ca 6-700.

Juni 1999 gjentar vi arrangementet og regner med å
økeftordårets besøkstall nå som ryktene har gån.

Søndag den 6.

!

vil oppfordre alle medlemmene i GAMMELBILENS VENNER til å avlegge
museel el besøk i løpet av sommeren. Ta gjerne medfamilien og noen venner, og
Vi

:F

PÅ ROGALAIVD

BILMUSEIIM

Nå er den nye høst utstillingen på plass. Besøk den. Husk at klubben har et

Til medlemmene !!!!

SPILEHJULET Orean for Gammelbilens Venner-!U..2/99
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Plassenforan museet blir tilrettelagtforformålet, og sammen med en
del utstilte biler vil det være medlemmerfra bil klubbene i distriktet
samt Antikk / brukthandlere somJår plass til stand. Stand plassen vil
koste kr. 100,- og museet vil ta betaltfor besøkende til markedet
(kr. 30,) som samtidig gir gratis adgang til museet.
Dersom du ønsker standplass ber vi om tilbakemelding til senere
n ev nte k o ntø ktp ers o ner.

Markedet vil starte kL 08.00 og holde åpent til kl. 17.00

Rabatt nYtiller
Gammelbilens venner har rabattavtale med følgende firmaer.

Karosserideler A/S
Hillevågsvn. 70 Stv. 2}o/o rabatt
Nylunds Bilelektriske A/S Lagårdsveien 127 Sfv. 20o/o rabatt
Exide Sønnak A/S Maskinveien 4 Forus Variable rabatter
Rogaland Rekvisita Stavanger og Bryne Variable rabatter.
Er det andre fira som ønsker rabbet ordninger med klubben så er det
bare htakontakt Per Eiene på Tlf. 51 58 79 91.

Møt opp på tidenes største lokøle delemarked. Ønsker
du å selge eller kjøpe deler til BIL eller MC, eller
ønsker du bare å ta en titt, stiU opp og møt lihesinnede.

Husk å sette av sØndag den 6 Juni 1999

HUSK å vise medlemskortet når du ber om rabatten.

7
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Har du noe å selge ta kontqkt med.
Leif M. Skare Tlf dagtid . 5l 68 54 50 / 93 04 61 63 eller
kveldnf. 51 55 54 55
Ole Christian Simonsen Tlf dagtid 5l 66 20 84 eller kveld 51 62 48 92

.
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NORGESLøPET 1999.
Agder Motorhistoriske Klubb er i antedning av klubbens 20 års jubileunl
anangør av "Norgesløpet 1999". A M K har herved den glede å informere alle
LMK tilsluttede klubber om iurangementet.
Løpet vil bli awiklet LØRPAG 12.- qe SØNDAG 13. JUNI.

r

yeterankj Øretøyer med kun kvinne@førere.
Ta gierne med mannlig hartles

er/por*j*r*

Lopet går' o\rel' to dager,
Iør'clag 31.

juli

og sonclag 1. august 1999

Årets start er lagt til Løiten Brænderi / Løiten Lys. (r'eno'r Frarnar og En,erurn)
Opplev vakre Klaråt",lol"n.
I år overn atter vi på gamle ærverdige
Selma Lagerltif Hotel i Sunne.
Søndag byr vi på varierte kulturopplevelser i Arvika.

Mål:

Kongsvinger Festning ca. kl. 16.00.

All premiering foregår der.
Løpet er åpent for biler og motorsykler 25 år og eldre.
Maks. antall kjøretøyer i løpet: 100
HusK: KUN KVINNELIGE FØRERE !

Påmeldingsfrist: 2Li uni

I'SøRLAFIDSPARKEN" er et av Norges største næringsområder, og ligger
ca. 8 km øst for Kristiansand sentrum. I dette området finnes mange kjente
aktiviteter og forretninger som eks,: Kristiansand Dyre og Fritidsparko Sørland ets Travpark, MonteCarlo B ilmus eumr t' Sørlandssen teret t' kj ø p es enter, bilbyen Agder m.m.
Det er gode overnattingsmuligheter i og omkring "Sørlandsparken", som f.eks.:
Quality Kristiansand Hotel, Kristiansand Dyrepark Hyttegrend, Hamresanden Apnrtementshotel, Harnre Fsmiliecarnping og IIøvåg Gjestehus. f
tillegg er det flere hoteller og campingplasser i og rundt Kristiansand sentrum.
Løpet vil for det meste gå på idylliske småveger i kystområdet mellom Lillesand
i øst, og Mandal i vest. Kjørerutene vil bli lagt innom flere av våre kjente turistmål langs Sørlandskysten.
A M K mener Norgesløpet 1999 vil være en fin anledning for alle, til å oppleve
"Det blide Sørland" i en periode hvor landsdelen norrnalt viser seg fra sin beste
side, både når det gjelder været og naturen, og hvor landsdelen enda ikke er
overbefolket av ferieturister.
Sett av Weekenden i uke 2f. (L2. og 13. juni) til en sørlandstur.
Detaljert løpsprogram med påmeldingsskjernq og liste over overnattings-tilbud

vil bli sendt ut til klubber og intereserte, på nyåret 1999.

For nænnere informasj on :

tlf.
mobil:

Kontakt Sissel eller ove Hafsås på
evt. Jenny eller

Løpet blir lag opp etter FIVA's regler for B løp, og er åpent for registrerte
kjøretøyer, 30 år eller eldre. Løpetvil gå over 2 dager, og utgangspunktet vil bli
"SøRIÅNIISPARKEN" vlBl8 utenfor Kristiansand S. Løpets lengde vil bli
ca. 180 - 200 km, fordelt på begge løpsdagene.

62 53 27 64
913 40 105

Vi ønsker alle "Veteraner" m/familieE hjertelig velkommen.
Hilseq

Åg. Westgårdsrønningen

tlf.

mobil:

62 s7 77 79
909 50 663

Agder Motorhistoriske Klubb,
Postboks 4551 - Grim,

Arrangør:

4602 KRISTIANSAND

GRETA MOLANDERS,{trRESKLUBB
9
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72. og 73, Junl 1999.

paffi\nøsE

- Lopet er åpent for medlemn cr øv klubber tllslufiet IHYO/FIYÅ, dvs. klubber t Norge
tilsluttet LMK. - Ålle llJoretoy må være t fors*riftsrnessfg stqnd - F:oveskilt tilløtes ikhc- Kun $oretoy 30 år clier eldre

Påmeldlng ,, ., .

Oppmøte .. .. .

- Påmeldingen

- Oppmefe ttl start lødag I 2. Junl i,999, senest
kl. IA00 Snrtsted: Sørlqndets IløuparH v/ EI|

Er bindende.

.

Sendss til Agder Motorhistoriske Klubb,
Postboks 123, 4?91 Lillogand. Startkontingent
fuurbglatcs til bankgiro nr 3000.10.86428.

ast

for

Krlstlansand.

Klagseinndellnger .. ..

Påmefdingsfrist .. ..

.

AIB AnriWAsran t.o.m. l9t8

.

l9l9 - 1930
C Vntnge
D Posf Vintagc l'931 - 1945
1946 - 1960
E Post 45
196l - 1959
F Post 60 .
G Motorsykkel fsr 1970
H Nyttckjørc{oy før 1970

- Påmclding må væro portrstemplet senegt 30. april
1999. P[mclding rogistrorsl ikko fgr stårtkontingcnt
er innbstålt. Etterrnrnelding godtor ikkc.

- Max antall deltakende kjorctøy

160.

Foreliggsr flere pÅmeldinger vil Brrangoren
forbeholde seg rett til å forkastc/velge ut deltakere.
De som cvent. forkastss vil bli tilskrevet og
sta rtkontin gcnt rcfu nde fi

Startkontingent .. ..

.

- Kr. 275,' Gjcldcr unnsstt kjørotay,typo og klagse.

SPILEHJULET Orea,n for Gammelbile+s Venner nr.
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Små reparasjonstips
Fra boken Motorreparasjoner (1947), Redigert av Tolleiv Ftrølland

In nsetting av ventils..eter
Hvis setene i en vanlig motor er blitt svært slitt, kan man i det
fleste tilfelle frese ut en forsenkning og drive en slik ventilsetering ned i
denne. For å utføre deffe arbeid fenges imidlertid et særlig verktøyseff,
som bestar av en styring for fresen, som spennes fast i blokken, samt
freseverl<tøy i forskjellige størrelser som freser ut en sylindrisk
forsenkning for det nye sete. Deffe sete, som bestar av en liten ring av en
spesiell stållegering, drives inn i forsenkningen, evt. med en tetning av
blyhvitt. Det bør helst stå noen tiendedels millimeter over blokkens
overflate, for senere å kunne freses eller slipes plan med denne.
Det beste er også at ringens øvre ytterkant er brukket med en liten
fas, slik at godset kan presses noe over ringen for h låse den fast. Nar
slike seter rnonteres på fabrikk, krympes de fast i topplokket eller
sylinderblokken ved å avkjøles i tørr-is (kullsyresne) hvoreffer de drives
inn i forsenkningen. Nar man skal skifte ut en slik ring, borrer man først
to hull i den, rett ovenfor hinannen og noe mindre enn ringens bredde,
hvoretter man kan bryte den forsiktig ut.
En nyinnsatt ring må naturligvis bearbeides slik at den får den rette
setevinkel. I tilfeller hvor også sylindrene skal slipes, skal dette gjøres
etter at ventilseteringene er drevet inn.

Fyll ut:
Ettcrnorm:
Fornavn:
Adresso:

Postrr./stcd:
Mcdlomsklubb:

Postboks 123, 4791 Lillcsand.

Jcg mclder mcg rncd dcne pA

til Norgeslopet 1999. Startkontingent kr. 275,'cr innbctalt pll konlo lu.
pA hotellet. Antsll til festmiddag: .. .. stk. AntaU bamcmeny: .. .. rtk.

3000.10.86428. Fcsrniddag betales

Underskrift

Deto......,..........

10
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Nar innpressede ventilseter skal fiernes, borres to små hull rett
ovenfor hverandre. Seteringen brekkes nå forsiktig ut ved hjelp av en
liten skarp meisel.
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VELIIOIVIIYIENTIL
LMK'

S FORSIKRINGSTILBUI)

FOR VETERAI\KJØRETØY.
Tekst: Ole-Petter Aareski old

Som medlem i Gammelbilens venner er du automatisk tilknlttet LMK.
Forkortelsen LMK står for Landsforbundet av MotorhistoriskeKjøretøy-klubber.

LMK har utarbeidet i samarbeide med Storebrand en gunstig forsikrings- ordning
for dine veteran kjøretøy, og som medlem av Gammelbilens venner har nettopp
du mulighet

til å benytte denne forsikringen.

3 gode grunner for å forsikre sitt kjøretøy giennom

LMK:

1. Veterankjøretøyet får en meget godt dekkende og rimelig forsikring.

2. Med to eller tlere private skadeforsikringer

i

TESTIVALEN-99

Storebrand AS, får du ekstra

bonus på premiene.

3. Storebrand AS gir LMK er årlig tilskudd for arbeidet med LMK-forsikringen.
LMK får dermed en styret økonomi og mindre behov for finansiering fra
medlemmene.

Hvilke forsikringer kan jeg tegne:

Det er en glede å invitere til festival igjen på Holmen innerst i Trysfiorden. Det er nå 15
år siden Trekkferjefestivalen så dagens lys for første gang, og mye er skjedd siden den
gang. Alt fra show i <Knuden>, Lordespill og brudeferd på Trysforden til veteran-

kjøretøy, aktiviteter, ferjetransport, fanteffeff og mye moro.

I år blir det ny dato og årstid for festivalen. Den 14 og 15 august braker det løs med festivaløp og aktiviteter for voksne og bam. Vi har inviten en del yrkesgrupper til å demonstrere sitt yrke: blant annet sølvsmed, knivsmed, dukkemaker.

Komiteen vil i år legge stor vekt på å gienskape det spesielle mitjøet festivalen skal ha.
Det blir historisk kystmiljø, Hægelandsfanten og andre fanter og fintfotk vil ankomme
festivalen, det blir veteranvognløp i helt ny trasee med start fra Torvet i I(ristiansand,
stasjonærmotorer (hvem har Sørlandets største), Olabil-løp, og kjempespennende underholdning og mye, mye mer.

Det er mulig å tegne 3 typer LMK forsikring. A. Lagerforsikrine som dekker
skader som oppstår på et lagret kjøretøy. B. Restaureringsforsikring. En
forsikring som dekker skader påkjøretøy eller deler under restaurering
og C. Helforsikring som er en hel kaskoforsikring for ferdige kjøretøy som er
i bruk til veterankjørings formål.

Lørdag den 14 august blir den store løpsdagen og søndagen den 15 blir festivaldagen
hvor alle aktivitetene foregår ved ferjestedet. Det blir gratis adgang for veterankjøretøyer på søndag i tillegg til en stor premie til de best utkledde.

Hvordan får jeg LMK-forsikring.

Stein Tønnessen adr. Nordre Hovedgårdsv . 30, 4621 Kr.sand.

SEND PÅMELDING INNEN I. AUGUST 1999 TIL:
Gammelbilens Venner har sin egne besiktigelsesmann for de som ønske en av
disse forsikringene. Har du et slikt behov for forsikring eller ytterligere spørsmål
om LMK-forsikringen så ta kontakt med klubbens besiktigelsesman:
Leif M. Skare Tlf på dagtid: 93 04 61 63 eller på kveldstid 5l 55 54 55

VIKTIG:

Det er kun de som har betalt medlemskontigenten som kan ha
denne forsikringen. Har du denne ordningen i dag og ikke har betalt din
medlemskontigent så står du i fare for å miste forsikringen.
12
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Løpskontingent kr 200.- betales på forhånd

til konto

63

tlf 5l
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A Furd !S3 I-modell lastehil
SiSr ennå nyttn fsr $sS:

JOI{AS TREFFE, T
PÅ SAI{DNIES
TEMPOENIS HJEMBY

ilette bildet hle tatt en vinterdag i
l*5$-år*ne, T-Fsrd*n h*dde gått
torn fnr bsnsin i et farrykende snøvær. Forlatt langs landaveien bla den
sv en brgytebilajåfør t*tt for en nnelkerampe. $tartproblemer lr*dde
imidlertld ikks <tmelkerarnp*n * til
tross for skuffavis rned snø i ffiotorroffimet,
UenstendlU rnVe-g1l.hry den kjørt opp
gjenn*m årene, Øl iså $tore rn$ngder at den vel på sett ng vis indirekte har hctt innflytelse på alkotrol*
statistikken$ tsll. I det minste de
$orfi gjeldcr Jåeren og omland. Det
er nemiig her den har gjort sin gjer*
ning, denne A*Ford lastebilen, årgung 1331. Med la*teevne på hare
snfiut SilO kilo. Skjørrt du verden så
mye øl det blir ellikevel. Og tenk!
Dens arbeidsdåg er ikke slutt ennå!

Arr. Norsk Tempoklubb avd. Sandnes

20.9 - 22.09.99
TREFFSTED: SO[.A MOTELL OG CAMPINC FRA FREDAG KL.18.OO
OG U'IOVIIR TIL SØNDAG FORMIDAG

TREFFTIIR: |,ØRDAG START FRA TREFF PLASSEN KL. 10.00 TUR
MED TJI'STILLING
UTSTILLING..

(r$F$te blfen i væ'lau
Nå skal ikke øl bli nue hovadpneng i
denne reportasi€n om en av de
virkelig ganrle slitene sorn frerndeles
gjsr nytte for seg. Vi kan imidlertid
ikke unnlate å nevne at det på Jæren
finnes en sfcr sl<are mennesker med og uten #lvom * sCIrn opplever
tørst bars de ser $nurten sv firrna
Ole $. Simansens *31 A-Fsrd laste*
bil" Ja, at de endog utsteder et høy*
lytt, godt, Såmmeldags og ufint rap
til ære fcr dsnne t<heste bilen i
vne'lå*, Vider Sandbe*k hsr si$(kert
hctt dsn i tankene ds hsn skrev
viss."-

Går og går.".
Men så fra ølet til bi*en:
Eler i dag er Ole Kristien $i*
msnssn, $ønn av Ol* S. - grunnleggsren av firmget med $åmme nsvtl.
$smmen rned .sin br,nr Bjørn Simen,
bruker Ols Krl*tian $imon$sn nå biten
både titt og ofte" Firmaet de driver
sårnrfien med faren, er et agentur.
Produktene $*rfi sm$6tte$ er gl 0s
r*gensrert smøreolje. I sannhet en
forunderlig blanding. Feillevsrån$er
skal imidlertid hittil ikke ha ckjedd.
Forden kiøpte firrma OIe S. $imCInsen i 1948. Den opprinnelige sieren
trodde den gang bllens dager vnr
telts. I dag kan vedknrnm*nde opp*
leve å rnøts hilen på veien * i f*llt

F'RA
Ole $, $inronsen lar srg ikke avertale av Terje Eggabø fra Kvernefend Last &
Vare" Hva sknl jeg med-en Carga når d*n forrige Forden ikks er utslltt ennå"
syn€s $irnonssn å spørre es$ $slv ilr*$s hnn bbundrnr *ln T^Ford murdell t$Sl"

hyre med å kjør* øl eller regsnsrert

q!iq.fpl Forden den bare går og går.

4m il0ff kllarrreter er fnr

trengst p&$-

$ert.

{rvi eelger ikke
fsmiliemedlemfftsr$
40 til*ynelatende seiglivede h*srer
nom yder 220fl nmdreininger finn*s
under pånseret på firmabilen til CIle
$. $imonsen" Bilen har tre gear flg
veier 1å*S kils. ilen er Bn av de få
veterån*lastebilene frer i landet ssm
har originalt fabrikkrnontert t#rerhytte i stå|, Det vanlige v*rr nemlig å
impartere l*stebilene tiN Norge uten
førerhytte. Det hfe rirnefigere å la
norske snekkere slippe til med spiker
*g plank. [n nærrnere titt på bilen
avslør*r at det er henyttet tilnærrnet
pånssr$tå|. I tillegg finnes det ingen
åvån$erte løsninger hverken i mCItor,
råffiNfie eller chassis. f\4ens en mCI*
derne bif består åv *rTt l*g S0 #0CI
deler, består denne T-Ford l*ste*
bilen av cå. bare 37ff0. Mctorens
srplindre er horet Sn gang, For øvrig
er det kun utfgrt bagateilmessige
reparasjonsarbeider såmt vedlike-

hold. Det siste kun nån det har vist
seg nødvendig...
flle Kristian $imCInssn kan fartelle
Fnrd nytt at dst stsdig kammer bud
på bilen" $åledes er 50 00fl budt. Til
budene sCIrn faller" har senior $elv,
Ole S. Sirnsnserr, følgende komrnentar:
I vår farnilie har vi ikke for v*ne
å se$ge f*millenredlemm*r.

BIe

tstt

s$rn

melkerampe
Simnnsen*familien kan fnrtelle at det
faller rnang.en kommentar når bilen
viser seg på veien. Noen er beundrende, enkelte noe spydige. | *ist*
nsvnte kategori faller en historie frn
1950-år*ne engång. Da måtte bilen
pS grunn ev ?srn hensintank fcrlates
langs landev*ien. Set var et for*
rykende snøv€*r denne dagen, og
stsrs deler av bifsn ble raskt borte
under snsrnessene. Under arbeidet
mnd å finne bilen, bfe en siåfwr av er'l
brøytebil furespurt. Nei, han hadde
ikke sett noen lastebil. Bare en
rnelkerampe Iitt fenger bsrt i veien.
Metkerampå vår $imonsens T-Ford
lastebil...

KL

NORGES LENGSTE GAGATE I SANDNES SENTRLM
KAN MØTE DIREKTE HER

IO 30 DE SOM ØNSKER DET

OVERNATNING:

HYTTER. TELT TA KONTAKT MED SOLA MOTELL

OG CAMPING PÅ TLF:

5I

65 43 28

MAT OG DRIKKE: DET FAS K.IØPT DRIKKE OG GRILLMAT PÅ TREFF
STEDET FREDAG KVELD OG LØRDAG ETTER TTJREN.
PÅMELDING TREFF

INWRING

HANS pÅ, TLF. 9222 4226

[EST:,,-SOM VANLIG BLIR DE'T SOSIALT SAMIVN/ÆRE PALØRDAGS
KVELDEN. MED BESPISNING.
FESTEN KOSTE KUN KR. I2O.- STARTKONTTGENT FOR TREFF/TUR

KR. 50.- PR SYKKEL SOM BETALES FØR START.
MØT OPP OG GJØR DETTE JONAS TREFFET TIL ET VELLYKET TREFF
DET AVHENGER AV DEG.
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AVS: Gammelbilens venner

P.B . 3A29 Mariero 4095 Stavanger

KW Ov Sat?
For æmonsering i denne spalten ta kontakt med O.P. Rosland på Tlfi 51 5i 07 33
/ 91 69 l8 63 Eller send din annonse til Heiamwa l0 b 4033 Stavaneer:

SELGES: Citro€n 2 CV 1960 mod
Bud ønskes. Tlf: 51 52 52 64
SELGES: BMW 2002 deler,
motor,girkasse, osv. Har også 2 rest

obi Tlf 91 6e 18 63 1 51 57 At

33

SELGES: Morris Minor koffertlokk
og framdører. Renault Dolphin støtfanger Henv. Rogaland Bilmuseum

SETGES: Chevrolet I934 modell
Standard , Oddlaug K. Sola

9l

Tlf 5l 4l

ls

SELGE,S: Nytt Bosch vanneapparat
med alle monteringdetaljer 12 volt.
Passer best til lastebil/traktor. Stort 6
volt horn. Passer til OpeI Blitz? 2
pent brukte bilbøker selges rimelig,
en om ROVtrR og en om AUSTN

HEALEY. Rune Omarstrand
Tlf: 95 06 08 40 i5 I 41 7A 6l (kveld)

KJØPES: Bagsjekurv og kurv over
girkasse foran ønskes til min 1966
Volvo Amazon Rune OmarstrandTlf:
95 06 08 40 I 51

4t

7A

6l

(kveld)

SELGES: Rover 1952 mod. P4
Reg. Ring Roger
Tlf: 51 99 96 94 A. 51 52 13 29 P
SELGES; VW K 70 1974 mod.
Godstand, Per Tlf:

5l

58 79 9l

SELGES: BMW R 1000 1982 rnod.
Kjørt 54500 km. meget god stand.
Kr. 55,000,- Per Tlf; 51 58 79 91
SELGES: Sunbeam Alpine III 1963
MG Midget 1968
R.Thompson Tlf 51 52 13 29

