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Hei alle sammen! Jeg har nå, etter nesten
34 ilr som medlem i klubbeno påtatt meg
jobben som formann i Gammelbilens
Venner.
Dette er for meg en helt ny rolle og det er
jo svært hyggelig når vi i dette året kan
feire 35 år med Gammelbilens Venner.
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vil på vegne av styret og hele klubben rette en stor takk til Ole Christian. Jeg håper du forsatt
være med å hjelpe oss med div. arbeid for klubben. For det er sikkert, vi trenger alle
medhjelpere vi kan få for å bli en enda bedre klubb.

Jeg

vil

I tillegg så vil jeg også nevne Tor Inge Fjermestad som har sittet ett år som formann. Han har
vært en utrolig "lobbyist" i kampen om å få orden på avkjørselproblematikken og anerkjennelse
av klubblokalene våre på Bråstein, både hos Statens vegvesen og Sandnes kommune. En stor
takk til deg Tor Inge.

Redaksjonsansvar
Redaksjonen phtar seg intet ansvar for innsendt stoff. Vi
forbeholder oss retten til å forandre manuskripter.

Trykki uanz digitaltrykk

as

utgis: 4 ganger i året i et opplag på 300 stk.

Det nye styret har kommet på plass og har allerede hatt to møter. Vi er godt i gang med alle
aktiviteter som skal gjennomføres dette året og hvor Vestlandstreffet blir det største fra vår side.
Her har Leif Skare og Hallvard Nordahl giort en "makaløs" jobb med å sy arrangementet
sammen. Jeg ser i spenning frem til første helgen i august. Disse to herrene har også sagt seg
villig til å være klubbens tur- og treffanangører fremover en tid, men det er helt nødvendig at
flere blir med i denne gruppen om vi fortsatt skal beholde den samme kvaliteten på
arrangementene fremover. Jeg etterlyser medlemmer som ønsker åvære med å lære hvordan
turarrangementer blir gjennomført og som vil være med å bidra.

Styret i Gammelbilens Venner:

Formann:

Tolleiv Hølland, 47 509028
E-mail adr: tholland@online.no

Flatekvål
98296659
Sekretær: Per Eiene
51 58 19 91 I 952 40 611

Nestformann: Øyvind
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Kasserer:

Kjell Dreyer

I begynnelsen av juni har en stor gruppe medlemmer en vellykket tur til Danmark med besøk
hos våre venner i Ålestrup. En stor takk til "guttene" i klubbens eminente reiseselskap,
"GV tur- og treffarrangøren".

Styremedlem: Rune Fotland
Revisor:

Kåre Inge Olsen

Museumsbestyrer: Tor Inge
Museumskasserer: Livar
Museumsstyremedlem:

Fjermestad

Helland

ØyvindNielsen

906 02 858
51 48 45 28

DEADLINE nr. 3-09. Ta kontakt med
redaktøren straks for stoff som du vil lra irrn

416 74 345

bladet
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Jærhagen..

I redaksjonen:

Øyvind Flatekvål

SPILEHJULET 2-2009

Auestad 51 67 41 45 I

Bildet på forsiden er fra en synrbolsk åpning
av Museets godkjente eksistens i 2008
Foto: Kåre G. Sem
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I sommer er vi nok flere som skal på tur med gammelbilen og husk at det er mange som ønsker å
høre om turene vi har vært på. Ta bilder og del det med oss alle! Redaktøren vår skal bli AFPpensjonist og han har da "god tid" til å være med å skrive en liten artikkel sammen med deg!
Jeg vil også vise til egen info i bladet om vår siste tur i september. Gammelbilens Venner er
invitert til å være med i Norsk frukt & laksefest på Hjelmeland. Her får vi vår egen
utstillingshall hvor vi skal ffi vise våre biler. Lenger ut i bladet vil du finne annonsen til denne
begivenheten og jeg håper dette kan bli en kjempe avslutning på sommeren 2009!
Jeg

vil ønske dere alle en varm og nydelig sommer! (Både med og uten gammelbilen)
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RedaktØrens ord
Hei igien ulle medlemmer uv Gummelbilens venner !

I denne utgaven av spilehjulet har vi mye å
fortelle om klubben. Det har vært avholdt
generalforsamling, med valg av ny formann
og styremedlemmer.
Det store temaet har vært hvordan skal vi
feire 35 årsjubileumet til klubben?
I år harjeg som utsendt medarbeider i Spilehjulet ffitt gleden av å dekke entusiastreffet på
Jærhagen 1. mai og veterantreffet på Bryggen i Hommersåk.

fi meg et bilde av hvilken vei det går med interessen for gammelbil blant folk.
Sportsbiler med og uten tak ser ut til å bli en trend fremover. Og disse gutta har sitt eget
treff hvert år. De ble endatil så mange etterhvert at plassen på Grannes ble for liten i år. Så
dette er gledelig. Jæren storbilmesse i Orrehallen ga oss en positiv pekepinn på at interessen
for nyttekjøretøyene er kommet for å bli. Det samme glelder for brannbiler.
Jeg prøver å

Treffene på Bryggen og Jærhagen ga meg virkelig en aha opplevelse for her var biler fra
til den vanlige bruksbilen. Og hvem stilte med disse? Jo, ungdommen! Opler og
folkevogner i alle forfatninger var å se. Dette varmet en 68 ers hjerte. Etter å ha sett på
reportasjene fra disse stedene kan dere selv gløre dere opp en mening, i så fall det betyr noe
for den enkelte.
hverdagen

Gammelbilens Venner er i grunnen en liten klubb med ca 300 medlemmer. Men vi kan ikke
komme utenom alt det formelle arbeidet som en klubb krever. Så i denne utgaven blir det
en god redeglørelse om styret, klubbens økonomi og giøremå|. Det er mange nye "koster"
både her og der, men museumsgjengen er sterk som stål!

Jubileumsfeiringen for at klubben nå har vært aktiv i 35 år er også en milepæl for mange.
Spesielt de som har vært med fra starten. Min familiebil , den gang en Austin princess l979
modell, er jammen blitt veteran nå- og hva med meg da? Tanken slår meg at det er greiere å
bli definert som senior og fra l. september som pensjonist.

GOD FERIE FRA OSS I REDAKSJONEN
Mercedes Benz 300
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2 flotte forder. Til venstre Taunus 2A m,
1966 modell. Og en Ford 2600 TS, V6" var
elesante biler.

Årets fineste begivenh et - møt opp med bilen og se selv!
var budskapet fra arrangør.
Tekst og foto: Spilehjulets utsendte medarbeider Kåre G. Sem

Kr*'Jd

Det var en gieng bilentusiaster med
opphav i Opel Registeret og Ford M klubb
i Rogaland som hadde funnet ut at 1. mai
er en fin dag å ha biltreff på. I samarbeid
med Jærhagen og Klassiker'n fikk de låne
parkeringsplassen på Jærhagen 1. Mai
2009.
De hadde et stort ønske om å vise frem
bredden i bilhobbyer, og at så mange som
mulig tok med seg bilen, familie og venner
og stiller opp for å gi Øre dette til en
merkedag for alle med bil som hobby.

Bedømming av l<jøretøyet, for de som ønsket det, var en hovedattraksjon og premieringen var
tiår, uavhengig av merket . F ør 1950, 1950 - 196A,1960 - 1974,1970 - 1980

i

Mercedesklubben var på
banen med et stort utvalg av
modeller fra etter krisen.
Første bil til venstre er en
300 rammebil fra
femtiårene. Harald Tønnesen
har nå restaurert den etter 25
hr i daglig drift. En skade
utløste den totale restaureringen. Den hadde sin første
visning her på treffet.
Kval iteten på restaureringen
kan du ffi et visst innblikk i
på side 5.
Det er vel best atjeg fortsetter med da å visse frem noen opler og forder siden det er eierne av
disse merkene som har dratt det hele i gang. Men med alle de andre bilmerkene som har vært med
til å giøre treffet så vellykket skal bli presentert.
6 fortsetter neste side

JÆRHAGEN

Bilene på denne siden gir et klart bilde på hva jeg mente med at det er mye kjekt " der ute " blant
andre enn oss i Gammelbilens venner. Å ffi se disse kjøretøyene i igjen var en opplevelse.
Denne nye modellen av Opel kadett kom i 1967. Defte er en 1968 modell. Min far hadde en 67
modell. Den hadde smalere baklykter enn 68 modellen, som fikk dobbelt så høye lykter. Etter
nummeret å dømme hører bilen til her i distriktet. Det skulle vært kiekt å vist historien til bilen.
7 fortsetter neste side
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Wolksvagen gjorde en formidabel sukse' med folkevogna. Det
samme gjaldt modellene av bomma som minibuss, varebil og til
dels campingbil. Om personbilen, sedanen til høyre ble noen
salgssukse er jeg i tvil om.
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Plymout Pl5 Spesial de lux er navn og betegnelse på
denne 1947 modellen. Flott design og godt med krom.

IÆRHAGTN
Et bildegalleri fra
Wolksvagen sitt
modellutvalg opp
gietmom tidene

En engelsk Morris Oxsford 1, 6 fra 1968 i
7 ,2 hvor det
kun er produsert 356 eksemplarer av. Eieren
står i beredskap, da jeg var litt vell nær ved

Y@
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selskap med en strøken Jensen

k

lenodiet

!

2 saaber i skjønn forening. Til
høyre den urgamle saab 96 fra
1966 med 2 takter og frihjul og
den orange fra 1973 med Ford
V6 motor. Dette var supre biler
for mellomklassen i Stavanser.

W
Wolksvagen T2 Camper med 1600 motor
fra 1 976 med spisstelt på taket

Vi hadde jo bilmiljø i distriktet. Til venstre en Morris
minor pick up. En tøff replika av Fiat Abareth SS
1969 modell i tidsriktig farge.

ffi
'M

Den orange fargen var et
kjennetegn for 70-årene. Selv
hadde jeg en knallgrønn dress

-,

Og endelig en
Wolksvagen
412 stasjonsvogn fra
1973. Dette var en

forholdsvis dyr bil på

med slensbukser.

8 fortsetter neste side
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TRADISJONEN TRO VAR DE,T IGJEN VETERAN TRE,FF PÅ BRYGGEN Å PÅ HOMMERSÅK I MAI
Tekst og foto: Kåre g. Sem

Spilehjulets utsendte medarbeider står klar med reportagebilen
med Bråstein som utgangspunkt.

Traktorene møter trofast opp også her gielder også skinnende lakk. volvo var godt
representert. Samtidig er de så heldige å ha en Volvo 240 politibil på sin stand. Denne type
Volvo er noe av den beste arbeidshesten politiet har hatt i stallen påstås det fra enkelte hold.

l0 fortsetter neste side
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,!f,RESMEDLEM I KLUBBEN
Tekst os foto: Kfue G. Sem

- OLE CHRISTIAN

SPILEHJULET 2-2009 - orsan for Gammelbilens Venner

SIMONSEN
Støtt Gammelbilens Venner giennom Grasrotandelen!

Ole Christian Simonsen har
fhtt avløsning som kasserer
etter 35 års sammenhengende innsatts i vårt
styre.

Alle var glade over å kunne
få gi Ole Christian en
påskjønnelse. Og det ble
både blomster og heder.

Thor Inge Fjermestad ghr av etter

I år i formannsstolen

Thor Inge Fjermestad har fungert som formann nå i I år. Han ønsket avløsning for å kunne fortsette
som museumsleder. Og pusse og gnikke på brannbiler (redaktørens anmerkning). På bilde under
ser vi en opplagt ny formann Tolleiv Hølland overrekke Thor Inge en velfortjent blomsterbukket.
Samtidig må jeg få nevne at han alt innehar heder som æresmedlem!.

Vi har en stor samling brannbiler her i
distriktet og vår klubb er representert med
to føotte biler som oftes er å se på treff og
i sammenhenger med aktiviteter for
gammelbil. Og det er Thor Inge som

W
eruil+#jil..,i'''
Du kan nå støtte Gammelbilens Venner hver gang du tipper, spiller lotto eller
spiller noen andre av Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax og Extra.
Grasrotandelen er en ordning som gør at du som spiller selv kan bestemme hvor
litt av overskuddettil Norsk Tipping skal gå.Du må spille registrert for å være
grasrotgiver. Ved å registrere klubben vår som mottaker av Grasrotandelen på
spillekortet ditt, så støtter du Gammelbilens Venner med 5 % av det beløpet du
sp iller for.
Ordningen startet i mars, men har tilbakevirkende kraft fra 1. januar. Det betyr at
når du registrerer Cammelbilens Venner som mottaker, så vil klubben motta
Grasrotandelen av det du har spilt for så langt i 2009.

Slik går du frem for registrering:
Neste gang du skal spille så ber du kommisjonæren å registrere Gammelbilens
Venner som mottaker av Grasrotandelen. Det enkleste er å oppgi klubbens
organisasjonsnummer. Dette nummeret er: 991 192026
Du kan også bruke strekkoden under:

sitter ved rattet i de fleste tilfeller.
En skulle tro at han har bidrat til at
mange har lyst til å bli brannmann
når de ble store. Og for alt vi vet er
det noen som har blitt det med
bakgrunn i Thor Inges påvirkning.
Kommisjonæren kan også søke opp klubben for deg på terminalen.

PARKERINC pÅ BRÅSTEIN.......

Styret anmoder medtemmene
om å være observante når de parkerer. På søndagene, når museet er åpent,
er det viktig at det er ledige plasser på asfalten ved hekken. Vi andre kan
trekke oss lenger inn på grusen. OBS!.... Thor Inge har merket opp veilinja
med hvit maling. Det skal være fri vei til naboene mellom disse.
t2

Hvis du vil registrere deg på

"W:y:y"npl,_l"r*ipp"ur#,ilA_ gJø, du dette ved å logge
deg inn med kort og kortleser og velge Min side, deretter Grasrotandelen. Her
kan du søke opp Gammelbilens Venner.

Du finner info på: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

l3
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I{YTT FRA STYRET:
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2009 for Gammelbilens Venner ble avholdt 3l.mars. Ca. 50
medlemmer møtte denne kvelden. Etter at Tolleiv Hølland hadde ønsket
velkommen, ble årsberetning for klubben og regnskap for museet ble opplest og
godkjent. Regnskap for CV var ikke klart . det skal fremlegges senere.
Neste punkt på agendaen var valg av sfyre. Valgkomiteen hadde innstilt
følgende:

-Ny formann: Tolleiv Hølland, I år
-Ny nestfbrrnann: Øyvind Flatekvål ,2 hr
-Ny kasserer: Kjell Dreyer,2 å*
-Sekretær: Per Eiene , t hr
-Nytt styremedlem: Rune Fotland
Museumsstyre:

-Bestyrer: Tor lnge Fjermestad
-Kasserer: Livar Helland
-Styremedlem: Andreas Auestad, Øyvind Nielsen.
-Revisor: Kåre lnge Olsen

Årsmøtet vedtok valgkomiteens forslag ved akklamasjon. Valgkomiteen har
bestått av Leif Skare og Jan Victor Jacobsen som ble gienvalgt.
Etter valget inforrnerte Kjetil Fuhr om valget i LMK og LMK-forsikringen.
Klubben og Rogaland Bilmuseum har laget en folder som er trykket i 2000
eksemplarer. Denne er tenkt som turistinformasjon/ informasionsfolder for
klubben, og vil bli lagt ut på turistkontorer og delt ut på treff og arrangementer.

SPILEHJULET 2-2009 - orsan for Gammelbilens Venner
Styrem øte : Det nye styret hadde sitt første styremøte 2l .april. Samtlige av
styrets medlemmer samt blad-redaktør Kåre Sem var tilstede. Sakslisten var lang
og følgende saker ble behandlet og vedtatt:
-Samle klubbens kontoer til en konto hos Fokus Bank.
-Kjell ordner oppdatering i Brønnøysundregisteret.
-Klubbens kontakt mot LMK er Per Eiene
- I forbindelse med Sandnes' 150-års jubileum neste år vil klubben delta på
arrangementer i samarbeid med Sandnes kommune. Klubbens kontakt mot
Sandnes Kommune både i denne saken og ellers er Tor Inge dermestad.
-Museumstyret fortsetter som før med eksisterende mannskap. Klubbformann
utformer et mandat.
-Opprette en arrangement/turkomite. Styret vil prØve å finne medlemmer som er
interessert i åta seg av dette.
-35-års jubileum. Hvordan skal vi feire dette? Arrangere 35- års jubileums
grillfest på Bråstein 25.august, samt lage jubileumsplankettlgrillmerke til
medlemmene.
-Øyvind Flatekvål har overtatt ansvaret for klubbens nettside etter Leif Skare.
Han informerte om ny webside-løsning som nærmer seg ferdig.
- Ole Christian Simonsen utnevnes til æresmedlem. Tolleiv ordner med gave til
Ole Chr. som takk for 35- års styreinnsats!
-Utarbeide retningslinjer for hvordan valgkomiteen skal arbeide.
-Forbedre informasjonen om styrets arbeid ut til medlemmene. Det ble bestemt å
bruke Spilehjulet og nettsiden aktivt til dette, samt informere på medlemsmøter.
-"Velkomstpakke" for nye medlemmer. Ved innmelding skal nytt medlem ffi
utdeltl tilsendt et velkomstbrev sammen med siste nummer av Spilehjulet ,
infbfolder om klubben,/museet og info om LMIVLMK-forsikring.
-Klubben er invitert til å delta på Norsk Frukt & Laksefest på Hjelmeland 46.september. Tolleiv holder kontakt med arrangØren for opplegg.
-Museet trenger folk til å holde åpent noen søndager i sommer da "det faste
mannskapet" skal reise bort for å delta ph arrangementer. Medlemmer som har
mulighet til dette bes ta kontakt med Tor Inge.
-Arrangement med Vegvesenet i Egersund ijuni. Trenger noen som kan stille
med biler. Ta kontakt med Tor Inge.
-Parkeringsforholdene på Bråstein. Museums-styret oppfordrer besøkende og
medlemmer til å bruke grusplassen foran bygget, samt veien ned til
kjellerportene til parkering. Det er også et problem at biler parkeres slik at veien
inn til grusplassen blir sperret.
-Familiemedlemskap. Dette ble vedtaff på et styremøte i {or, men
informasjonen ut til medlemmene om deffe har vært for dårlig. Kontingent for
ektefelleisamboer og barn under l8 år er satt til kr.50,-. Familiemedlemskap gir
full rett til LMK-forsikring av l<yøretøy eid av disse.

Styret i Carnnrelbilens L'enner og Rogalund fJilmuseum.fbr 2009. [;'ra venstre: Livur Hellanc{.
Tolleiv Hølland, Kjell Drever, Øvvind Flatekvå\, Per Eiene, Andreas Auestad, Rune Fotlctnd.
Tor Inge fiermestad og Ø1,vind l\ ielsen.
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Regnskap 2008
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Ta med gammelbilen
6 September
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til festival på Hjelmeland

helga 4

-

Hjelmeland på Norsk Frukt og Laksefestival
og begivenheten vil foregå på Hjelmelan d 4
6 september.
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Vi er invitert til

å stille ut våre biler under
festivalen med fire biler i Vågen den 5 sept. fra
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arrangØren på søndag i hallen.
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Vi vil transportere alle som seffer bilene igien
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hallen om kvelden til Årdal.
Og i Årdal pilHøiland Gard har fhu reservert
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utstillingen på søndagen. (6 sept.)
Det vil bli servert mat (grillet laks) av
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Salsutstilling i Spinneriet frå kl-1500 på fredagen

Påmelding fortar du til: Leif Skare, tlf.

Laurdag kl,1300 får vi besøk av rockeringartisten Vegard frå

%A4il 63ellerMsiså

Norske Talenter

Det er slik at"fØrste mann til mØlla" gielder her,
vær derfor rask med å melde deg på.
Gammelbilens Venner vil være med å dekke
deler av utgiftene på turen som hver bil har.
Priser phHøiland Gard: Dobbeltrom kr. 400 pr.
pers. inkl. frokost
Enkeltrom kr. 650
inkl. frokost
Middag på lørdagskvelden kr. 300 pr. pers. inkl.
dessert. Du må gi beskjed dersom du ønsker

og på kvelden underheld
Rita Eriksen sammen med Holstein United Bluegrass Boys

Sundag blir det utstilling iHjelmelandshallen av gamle biler, iregi
av Gammelbilens Venner k|.1200

Venner
Qpmmehilens
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, 12 doble og 3 enkle rom.

Vårt mål er minst 15 biler på søndag til
utstillingen slik at om du ikke vil overnatte i
Årdal kan du komme direkte inn til
Hjelmeland på søndag.
La dette bli en kjempeavslutning på en meget
aktiv sesong med våre biler.
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iddag ph lørdagskvelden.

Det blir også sykkelritt på sundagen med start frå avkjørsel ved
hotellet og målgang ved hallen.
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W
Gammelbilens Venner.
Postboks 3029,
4095 Stavanger.

Invitasjon

til å være

med oss på en søndagstur søndag 16. auqust.

Per Kjell Torvestad som i mange år har vært primus motor i tr"rrkomiteen vår, har
i år bedt seg lritatt - og der står vi.

Formannen ba meg sende dere en invitasjon til
i distriktet søndag 16. august.
'furen går til den gamle lbmiliegarden "t.lnderbakka" i Vikedal. Et gardslur med
restaurerte bygninger, eigd av åmilien Fatland iØlensvåg" Vi skal besøke
Thorsgrua. og kanskje ta turen innom til Karl Oscar Granberg - om tiden tillater
det. Det er.Ioar Haugland som er ansvarlig fbr denne turen.

å være med på en søndagstur her

i Aksdal med start derfra klokken I l.3o Nesre
samlingsplass blir besinslasjonen på Knapphus ca kl. l2.oo l"ler møter Joar opp
og tar over ledelsen videre. Joar kan tretTes på mob. 907 95 240 om det skulle
Vi

sarnles på Shell-stasjonen

være noen spørsmåI, eller om det ikke klaffer med tiden eller lignende.

Vær hjertelig velkornmen
å'

!

}{C}RGH$ BHST'H
\rMT"K RAN F'O R S å X{"RX F{ ffi
Kjøretøy IgSg erg eldre' Full kasko, fri kjørelengde, hele Eurcpa, kr" 385'*
Kjørerøy r96cr til lg76' Full kasko, fri kjørelengde, hele E,uropa, k* 39S,*
o/a
rabatt* på alle
Sorn medlern av en LMK*tilsluttet klubb får du i tållegg *o
du
har
dersorn
Pluss
totål*r.rnderabatt
forsikringer.
dine ølrrige
3 forsikringer

eller fl.ere hos

oss.

Merk deg at LMK er invohrert i alle skadebehandlinger- Målet er at kjøretøyet
ditt skal raskt tilbake på veien igien dersom det si<jer n'oe.
Ved å velge Tennant støtter du også kluLrbene og LMK. LMK jobber for deg
rned bl.a- å {å {ernet årsavgiften og l*verl[.U-direktiv rned negativ virkning
fur våre m*torhistoriske kjøretøy.
Visste du at vi også har restaurering*, lager- sarnt oppstillingsforsikring?
Ring oss for rner inlorrnatjo* på qQ 47 9r ro.
*forutsetter

klubb-

mer enn ett års aktivt medlemskap i en LMK-tilsluttet

l;rug*sllrle{, JS. måi :Ofiq
vegne lrv HVK
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l(r :r'pte tttlrcl'

Terminliste Somme r lHøst 2009
Her er en terminliste for sommer/høst2O}9 over GVs og andre lokale arrangementer.
Den omfatter også nasjonale arrangementer som kan være av interesse for våre
medlemmer. Husk også at det hver søndag kl. 12-17 hele året er medlemstreff på
Rogaland Bilmuseum på Bråstein, og i sommerhalvåret er kjøreturer med Cab&Co
hver onsdag kl.I 9. Oppdatert terminliste finner du alltid på www.gammelbilen.no.

1

I

juli

Sjøormløpet, Seljord. Arr: VTMK. For info

l(r-.l7.scpt.

Historisk kjøretøyutstilling. Auto 23 i Fyllingsdalen, Arr: BVK

lT.scptcnrber

RightOn motorshow, IKEA Forus. Arr: Rogaland AmCar Club

2 9 . se

ptem ber

MedlemsmØte på Bråstein kl. 19:00

Oktober:
MedlemsmØte på Bråstein kI.19:00

Novem ber:
se:

l.l.rr()vcrnber

August:
l.august

Iløstmarked, Ekeberg. Arr: NVK.
Se info: www.norskveteranvognklubb.no

2T.oktober

Juli:

Venner

MedlemsmØte på Bråstein kI.19:00

Det tas forbehold om feil og endring av datoer.

Vestlandstreffet, Utstein Kloster Hotell, Mosterøy. Arr: GV
For info se: wwly.gamnrelb_ilen,n_CI_ eller ring Leif på tlf: 93046163
eller Hallvard på tlf: 9 13407 54
Lucas Rally, Hannåsleiren sØr for Evje. Treff for engelskproduserte
mc. For info se: www.lucasrally.com
Hovedløpet, Iveland. Arr: AMK
"

7-9 august
S.august
I

5. august

l6.august

25.august
28-30.august
28-30.august

Delemarked, Birkeland. Arr:

AMK

Haugaland Veteranvogn Klubb arrangerer tur til Underbakka, en
gammel familiegard i Vikedal. Tur innom Thorsgruva på veien,
og til slutt muligens et besøk hos Karl Oskar Granberg i Ølensvåg,
som har mye å vise fram...! NB! Ta med nistekorg for dagen!
Møt opp på Shell i Aksdal, vi starter derfra | 1.30
Gammelbilens Venner 35-års jubileum grillfest på Bråstein kI.19:00.
Se egen info i bladet og på www.gammelbilen.no
West Coast Nationals, Kongeparken, Åtgara. Arr: RACC
Se info: www.racc.no
Rogaland Veteran Volvo Klubb arrangerer weekendtur til
Setesdalsbanen som denne helgen har et fellesarrangement med

Agder Motorhistoriske klubb og Agder Energi (Nomeland
Kraftstasjon) for nærmere info se:
U,

28-30.aueust
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Traction Norv6ge landstreff 2009. Sted First Hotell Alstor,
Stavanger. Påmelding hel st før 23 . juni som sendes til Njål Møller epost: ryj._a!,rrp I lcrG)hlsppnpl_tJq eller tel. 97 53 5 85 I (kveldstid). Mer
info Njål Møller eller Bent Inge Ask, tel. 93091404 eller e-post:
berrt,

i

n

gp.

ap

k{å l.v'qe.rrg!

Gammelbilens Venner inviterer deg

til:

35-hrs jubileum!
Gammelbilens Venner inviterer til 35 års markering på
Bråstein den 25 august.
Alle medlemmer ijubileumsåret vil få en oppmerksomhet
og denne vil vi dele ut utpå kvelden.
Vi oppfordrer derfor alle til å komme til Bråstein for et
tilbakeblikk og litt mimring. Det blir noe å bite i også.
Ledsagere er hjertelig velkommen.

September:
5-6.september

l6.september

Gammelbilens Venner deltar med bl.a miniutstilling på Norsk Fruktog Laksefest, Fljelmeland. Se info: www.gammelbilen.no
Historisk kjøretøyutstilling. Auto 23 i Fyllingsdalen, Arr: BVK

Vi rrrinner om at Gammelbilens Venner tilbyr familiemedlemskap. Fullt betalende
l8 år som bor i husstanden kan bli

medle rnrners ektefelle/samboer og barn under

medlcrnnrcr i klubben for kun kr.50,- pr. person. Husstanden mottar da ett klubblad, men
alle lirmif iernedlemmer har full rett til LMK-forsikring påkjøretøyer som er registrert i
deres navn!
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