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En hektisk sommersesong er forbi.
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Iøpet av sommeren.
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Annonseplass pr. nummer:
helside kr. 400,00
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ETTERTRYKK: tillates hvis kildc
oppgis, samt at redaktør undcrrcttcs.
Redaksjonen phtar seg intet ansvar
for innsendt stoff. Vi forbeholder oss

retten til å forandre manuskripter.

Ønskes innsendte bilder i retur må

disse merkes med dette.
DEADLINE nr.4-03 - l.desember

Selv hadde jeg en runde gjennom Danmark og Sverige fikk med meg onsdagstreff på
Gdteborg havn, stort marked på Tiillinge flyplass i Stockholm, Crusing i classic car week
i Råtfvik (2-3000 biler på en plass med størrelse av Klepp) og marked på Biri. Alt på
samme turen og alle arrangementene er verdt et besøk dersom du skulle befinne deg på
noen av disse traktene. I skrivende stund er det et planlagt arrangement igjen og det er en
høsttur til "den plassen ingen skulle tru at nokon kunne bu'; Trodlatussdal.

Bygningen som huser Museet og Klubblokalene er solgt til nye eiere. Vi har hatt dialog
med de nye eierne, som overtar den 01.10.03, og har en foreløpig avtale om fortsatt leie.
Vi er imidlertid gjod oppmerksom på at de på sikt ser for seg annen drift i lokalene, og
dette betyr at vi må være på utkikk etter et fremtidig egnet sted for aktivitetene våre. Det
vil også når den dagen kommer være behov for en solid dugnadsinnsats fra medlemmene i
forbindelse med en flytting. Vi regner imidlertid med at det ikke er nært forestående.

De tre møtene som gjenstår i høst er avsatt til hyggelig drøs over den tradisjonelle
møtematen, styret lover imidlertid å komme tilbake med et mer innholdsrikt program for
vintersesongen.

'/dnø*!!

INNHOLD 3.2003
Bilde på forsiden er taltp| vei til Sjøormløpet2003. Dette er en International fra 1950
tilhørende Øyvind, Nielsen Foto: Ole-Petter Rosland.
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KRISTIAN BRYNE PÅ BRYNE
ER OFTE Å SE BAK RA'I..I'ET I
SIN GRØNNE OPEL FRA 1952

Spitehjulet har Yært på besøk hos
Kristian for få vite litt historie
rundt bilene hans. Ja, han har
også en topp restaurert Chevrolet
1931 i tillegg til opelen.

Bilen ble tatt hjem fra Tyskland av en student i 1955 og straks solgt videre til Serigstad på
Bryne som firmabil. Det viste seg snart at studenten, på grunn av importreglene, ikke hadde
anledning til å overdra bilen til andre før etter tre år. Så skiltene måtte av igien. Bilen ble
satt i garasje.

Kristian kjøpte bilen av sin arbeidsgiver i 1960 og har hatt den i sin eie siden. Det var nære
på at den etter en del år harmet på Kloksen. Bilen sto i garasjen og skulle leveres neste dag,
men så var det kommet så mye snø at den ble stående. Det ble redningen. I dag fremstår
bilen som original, riktig nok ble bilen omlakkert i en mosegrønn Mercedes farge.
Originalfargen var grå. Endatil de originale skiltene med "bukket kant" følger bilen.

Opel Kapteinen poserer villig utenfor fioset på gården hvor Kristian er oppvokset.
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Vi sitter å drøser over en kopp kaffe og det er Chevroletten fra 1931 som blir temaet, for
den har kostet både tid og penger. Det var ikke mulig å ta bilen ut for fotografering så jeg
hadde derfor ikke de helt gode lysforholdene til å ta bilder.

På veggen i bilstallen hang
salgsbrosjyren til Chevroletten

Som så mange andre har giort før Kristian,
kom han hjem med bilen til Bryne i esker og

bærepose som et såkalt restaureringsobjekt.
Heldigvis hadde han god erfaring med
maskinarbeide og i en alder av 6A år gikk han i
gang med arbeidet med stort pågangsmot.

Motoren ble boret og gitt full overhaling og
arbeidet med det tekniske fortsatte. Etter hvert
viste det seg at prosjektet ble både tid og
pengekrevende. Men det var for sent til å snu.

Etter mange år fremsto bilen som ny med en

rekkesekser motor på 50 hester. Da hadde han

også god grunn til å være stolt.

Bilen var en dyr utgave av
den årsmodellen. Den var
utrystet med reservehjul i
fremskjeffnene på begge

sider.

Innvendig var det vår
kj ente sadelmaker Eriksen
på Storhaug i Stavanger
som fikk gJØre Jobben. Og
resultatet ser vi her.

Nede til venstre tar vi en

inspeksj on under panseret.

Bilen er innkj Øpt ny i Norge og har geffi r ØIen til
Kristian tok den til Bryne for restaurering.

Det er bra at vt har ildsjeler i Gammelbilens Venner
som kan fullføre et slikt restaureringsprosjekt og

sikre et eksemplar av bilhistorisk verdi.

4
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RedaktØrens ord
Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilt'lr,\' l'attner !

Jeg har vært i snakk med mange gammelbilvenner i
sommer og fåftt inntrykk av at de har vært på hiul hele

sesongen i år. Og været har vært på vår side. Samtidig
begynner vi i redaksjonen å tå tilsendt bilder til bladet.

Enda det regnet var det stor oppslutning på grillfesten piLima gård denne gangen' Det

meste av tiden var vi inne phløa, og noen brukte tiden til å ta en runde i det flotte

hovedhuset. Dette viser igjen at enda flere av klubbens medlemmer tar i bruk de

aktivitetstilbudene styret og klubben iverksetter'

I forrige nummer hadde jeg dette innlegget i under redaktørens ord:

"Nå blir det opp til hver enkelt medlem hva det skal bli ut av sommerens muligheter for en

gammelbilentusiast. Kj@r på treff og skriv noen ord til redaksjonen - eller du hør et

blinkskudd av et bitde som bør komme alle til del via Spilehiulet."

- og responsen har ikke uteblitt. Mange bilder fra medlemmene er blitt brukt i bladet.

Redaksjonen takker for dette.

Jeg er alltid spent på om det kommer mye folk på klubbkveldene. Og første kveld nå i
august startet bra. Når jeg svingte inn på gårdsrommet i min humpende Rapid trodde jeg

at de hadde utskiftning av bilene på museet, men det var de oppmøtte medlemmenes

gammelbiler som vax stilt opp på rekke. Jeg fikk festet en del godbiter til databrikken den

kvelden.

I bladet denne gang presenterer vi noen innsendte bilder på en side og kunne tenke oss at

dette kunne bli et fast innslag for medlemmene til å få delt noen blinkskudd med oss

andre. Også muligheten til å få sitt bilde på førstesiden er meget stor. Førstesiden er etter

min mening eksklusiv og bør utnyttes best mulig til medlemmenes glede. Har du et

blinkskudd, et bilde med både fart, spenning og eleganse så send det til redaksjonen.

Jeg har også denne gangen funnet frem et postkort fra gamle dager som kan gi litt nostalgi

foi de som har kjørt bil en stund. Salgsannonser er det lite av og jeg tar inn den infoen

som blir sendt til meg. Det kan synes som bladet ikke formidler informasjon, men vi tar

med det vi får.
Møt opp på klubbkveldene og ta turen i gammelbilen så langt været tillater det.!!

Med hilsen Redaktøren

Husk onsdagstreffene, uformelle treff på Holiday Motell kl. 1900 Sandnes -
Cab. og co.
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Sjøormføpet 2003 - jtg pkier øtttif å si øt fiafue morod mef

sfi|e føp er turenfrem tif føpet. 13 hiterfrø Qømmef\ifens
stifte trøfisjonstro oW rtef Limøvøtnetfor sømfet ffi)reise.

Sjøormløpet er et av Norges største i antall biler. Over 240kjøretøy stilte til start denne gang.

nidste k3åretøy var fra I 91 8 og yngste fra 1912. Løpet gikk i år med utgangspunkt i dyrskue -

plassen ved Såljord. Plassen er meget godt egnet for slike arrangement da det er fine tribuner

åg god plass foi mange kjøretøy.I tillegg er det salgsboder for pølser og brus m'm. Det er Vest

Telemark Motorhistoriske Klubb som anangerer dette løpet.

Jee pleier alltid å si at halve moroa med slike løp er turen fram til løpet. Vi møttes tradisjonen

trJveO Limavatnet på Ålgard kl.l0. Etter en halvtimes oppsamling og preik, startet turen

oppover mot Hunnedalen, Sirdalen over Suleskard og inn i Setesdal. Da vi kom til Valle tok vi

.ni"trgr" lgnsj-pause ved en idyllisk plass ved Otra kalt Hornevje (?) der praten gikk livlig og

mat og'Oritte fikk ben A getpåt. Meget sosialt! Noen i gruppen klarte å overtale de andre til å
kjøre 6ver Hovden og Haukåtigend, selvom dette er en del lenger enn veien over Dalen til
Iiøydalsmo. Det ble påstått at veien over Hovden var så mye bedre. Veien over til Dalen er

kjent for å ha mye teiehiv. Det er ikke for ingenting at noen kaller Telemark for Telehivmark!

Turen gikk godt unna. Selv erjeg noe overrasket over at de eldste / minste bilene så lett klarer

å hold;følg; med de mer motorsterke i stigningene over {ellet. Vi kom etter hvert fram til vår

"leirplass" for helgen, Morgedal Turisthotell. Da var allerede endel andre deltagere fraØst- og

Vestiandet kommet fram, og disse hadde tatt oppstilling på parkeringen utenfor hotellet. Det

ble brukt endel tid utover kvelden på å sparke i hjulene og radle bil med de andre fremmøtte.

Morgedal Turisthotell er viden kjent for sin gode og overdådige matservering. Vi ble slett ikke

skufiet (denne gangen heller). Jeg er sikker på atjeg la på meg et par kilo den helgen!

på lørdagen var det oppmøte på Dyrskueplassen nede i Seljord. Etter hvert ble første deltager

oppropt 69 bpet kunne sørte. Det ble gitt premier til endel deltagere som hadde startet i alle

fåp""å I Åange av løpene. Selve løpet var ca.60 km og gikk fra Seljord østover til Svartdal

(eiler var det fhtdal?; og tilbake. Det var innlagte oppgaver av ulike slag, noen lette, andre

vanskelige. Den vanskeligste og mest avgjørende oppgaven denne gang.var å gjette veklen på

en Boccå-kule. Hvis en gjettet feil vekt ble en straffet veldig mye, nemlig et poeng pr' gram

feil. Det viste seg at denne oppgave skulle bli meget avgiørende. Den / de som klarte seg bra

her vant løpets konkurranse.

Løpetvar flott lagt opp med en tur oppover i fiellet med formidabel utsikt over noen av

Teiemarks flotte fiell-.-Lunsjpausen med servering av vafler og pølser ble holdt ved en kirke

som jeg ikke husker navnet på. Etter målpassering fikk alle som ønsket det "rjomegraut" og

saft. I tillegg kunne en kjøpe pølser o.l' også her. Fortsetterneste side
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Etter endel beundring av alle bilene som hadde fullført løpet,bar det avgårde til hotellet i
Morgedal. Etter en liten hvil ble alle i følget fra Stavanger invitert til champagne med noko
attåt ute på plenen ved hotellet. Det var tydelig at dette var en tradisjon som var godt
innarbeidet blant dem som hadde flere Sjøormløp på samvittigheten. Svært hyggelig var det
også for oss som var nye i dette gamet. Jeg husker spesielt godt den sprudlevinen som hadde
bladgull som en ingrediens. Det var noen som var skeptiske til å drikke gull, mens andre
mente at da stegjo bare verdien på hver enkelt(!) og at gull var helt ufarlig siden det "bare
gikk rett i gjennom" uten å reagere med noen del av kroppen!
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ET LITE GALLERI MED INNSENDTE BILDER F'RA
MEDLEMMER SOM HAR V,IERT PÅ TUR
En lett blanding av de bildene redaktøren har valgt ut fra tilsendte bilder. Ønsker noen av
medlemmene å se flere bilder, som viser mange spesielle kjøretøy, kan de henvende seg til
redaktøren.

Ole-Petter Rosland har tatl dette bilde av denne flotte Plymouth coupe fra 1933. Eier av

bilen er Brynjulf Erga. Bilen er klar til start på Sjøormløpet2}03

Oppmøte på dyrskueplassen

Deltakerne i full sving med oppgave

Gjengen fra Gammelbilens Venner

Fairlady 1600. 1968 modell tllhørende
Arild Nielsen

Utpå kvelden ble det arrangert festmiddag med premieutdeling på hotellet. De som orket noe som
helst etter dette enten danset, mens andre gikk ut på parkeringen for "å sparke mer i dekkene" på
de tilstedeværende bilene!

På søndagen var det aweise fra hotellet utpå formiddagen etter frokosten. De modige kjørte over
Dalen, mens de med dårlige støtdempere valgte andre tryggere veier! Anbefales!

Ford A fra England mistet hjulet og måtte
stå over Vestlandstreffet sitt Iøp 2003.
Bilde er innsendt av Egil Tveit

Øyvtnd Nielsen har sendt oss dette
stemningsbilde av en MG A fører i et variert
veteranbilmilj Ø pe Sjøormløpet 2003
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RUSTET TIL TENNENE - i kampen mot rust ( annonse )

Norwegian Chemical Technique AS (NCT) har utviklet kjemisk teknologi de er alene om i
verden. Selskapet har over 30 åLrs erfaring med bekjempelse av forvitring og korrosjon. NCT
leverer sine produkter til svært krevende kunder innenfor offshore og storindustri.
I de senere år har etterspørsel fra private småforbrukere blitt så stor at det er besluttet at
produktene skal tappes ned i mindre emballasje. En egen avdeling skal ta seg av og distribuere
de aktuelle produktene til dette markedet. Produktene distribueres direkte fra fabrikk til
forbruker, men vil også være å fakjøpt via utvalgte forhandlere.
Vi har her tatt med et lite sitat fra bladet "Veteran & Sportsbil" m.3,2003. Deres laboratorium
gjorde en test på etpar av våre produkler.

"Karbad som gjør underyerker..." "Våre testobjekter var en sterkt medtatt askeskuff til en
støpejernsovn og noen 90 år gamle hjulbolter. Askeskuffen var allerede delvis oppbrent
/bortrustet, med store rustkaker og dyp gravrust. Hjulboltene var akkurat så rustne som man kan
forvente etter mange tiårs utendørs tilværelse...." "Resultatet var overbevisende. Etter en rask
skylling i varmt vam (etter en natt i badet) og en lett omgang med av avlagt oppvaskbørste,
fremsto hjulbolten som nysmidd! Gjengene var så rene at de kunne se ut som nygjenget. Hodet å
bolten hadde gammel lalckfør den gikk i karet, og den satt fortsatt på, bare en smule blankere i
glansen. Det står nemlig videre i reklamen: "skadevirkninger på jem, lakk, tre, gummi og plast
er ikke registrert. FERROFIX er giftfri og uten løsemidler." SITAT SLUTT. For å lese hele den
meget overbevisende artikkelen gå inn på:
http://www.chemical.no/rapporter tester/rust{ ernertest_V&S.

Aktuelle produkter:
Ferromax Corroflux: Meget effektiv for objekter som er for store for karbad. På$øres tørr,
børstet overflate med pensel. Dreper og fierner rusten. Mer effektiv en sandblåsing. Meget drøy i
bruk. Kan itillegg brukes som syregrunning.

Ferrofix Rust{ierner: Dreper og fierner rusten. Brukes til mindre objekter som passer for bad.
Mer effektiv ena sandblåsing. Miljøfin, uten gift og løsemidler . Drøy: 1 liter konsentrat gr et
bad på 4 liter. Kan helles på kanner og oppbevares for senere bruk.

Ferromax Rustkiller: Dette produktet er selskapets flaggskip for langtidsbeskyttelse mot rust.
Ekstrem penetrerende. Trenger godt inn mellom doble konstruksjoner med et egenutviklet
system som nøylraliserer galvanisk spenning og holder årsaken til rusten borte. Ypperlig til
behandling av understell, kanaler og karosseri. Kan sprøytes eller pensles på. Nøytraliserer også
aggressiv hvitrus på lethnetall.

Ferromax Elegance: Pore$rller og forsegler for lakk, krom, messing, kobber, galvanisering.
Ypperlig til: Karosseri, deler, maskiner, antikviteter, verktøy etc. Hindrer vandring av ioner som
er årsaken til all slags forviking. Stopper og bremser derfor oksidering, forvitring, rust og
korrosjon i lang tid.

Annonsen fortsetter oå side I 5
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Som opplyst ifowige nummer uv
spilehj ulet dukket Sj efspsykolog
WiUi Å. C. Rusten uventet opp i
reduksjonen med en forsknings
rupport - Ei utreeing om
psykriøtriske lijngar i veterøn
bilkrinsøF.
Han er fortsatt forskar ved psykologisk
institutt påt Blinderen og har satt seg dypt inn
i materien.
Du far nå andre og siste delen av det han
hadde å fortelle om alle oss andre.

VI gir Sjefspsykologen ordet:

Så angst og depresjonar;

Etter ei tid blir pasienten utprega mekanisk-depressiv. Periodevis er han svært oppstemt,
arbeidslysten og snakkesalig, men i neste omgang kan han falle saman i det djupaste svartsyn.
Søvnlyse hø-yrer med. Om natta ligg han i mørket med vidopne auge, grublar og legg planar. Når
han omsider sovnar utpå morgonkvisten, dødstrøytt og sliten, kjem draumane. Dramatiske
scener utspelar seg om innbrot, brann, kollisjonar, knekking av veivaksel o.l. Det er vanleg at
pasienten vaknar av eigne angstskrik, medan han desperat prøvar å tette oljelekkasjar med puta.
Pasienten sin personlege økonomi går etter nokre månader fullstendig i oppløysing.
Lønnskontoen er konstant overtrekt, rekningar hopar seg opp. Pasienten går lange omvegar for å
unngå kreditorane.

Samstundes ser bilprosjektet meir og meir håplaust ut. Til meir han jobbar, til meir kaos og skit
blir det i garasjen. Han riv ned meir og meir, gammalt skrot hopar seg opp i krikar og krokar.
Langs veggen på garasjen er det som ei søppelfylling. Han kjøyrer rundt med bilen full av
maskindelar, røyrstubbar og grunningspann. Alle kleda hans er oljeflekka og øydelagde av
batterisyre. Alt verktyet hans ligg på golvet saman med smuss og glume og er øydelagt og
tilgrisa. Så kjem dei inn i den åndelege krise?.

På dette stadiet er del vanleg at pasienten kjem inn i ei djup sjeleleg krise. Han opplever etter
kvart bilen som eit overmektig uhyre, seg sjølv som ein liten skiten kakerlakk som kryp rundt i
avfallet. Det finst døme på pasientar som har blitt religiøse, medan andre tyr til flaska.

Andre tumlar med stygge planar om ein liten rask brann eller å melde bilen stolen. Somme gjer
fortvila freistnader på å selje bilen, sjølvsagt håplaust. Ei vanleg løysing blir då å nærast gje
vekk bilen og så freiste å gløyme.

1110 fortsettes neste side
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F orts ettelse fra Sj efspcy c olo g en
Dersom pasienten sa kjem under kyndig behandling, kan han vende tilbake til eit relativt
normalt liv, sjølv om han for resten av livet vil være merka av påkjenningane.

Så var det dei uhelbredelege tilfella
Dette er den tyngste delen av klientellet, nemleg dei sam trassar realitetane og held fram. For
desse er del diverre inga botevon. Galskapen ar hos desse blitt ein integrert del av
personlegdommen - ja, vitskapen har vore inne på den tanken at del kanskje kan være ein ny
form for massepsykose. Dei dreg langt adgare med dei dårlegaste rostholkane, medan
dei beste star att i garasjen.

Ein gong i månaden dreg dei som trekkfoglar sørover og sett seg på loftet og kaklar stolt om
gammalbilane sine. Nokon går og leitar i lainkar og krokar etter den delen dei aldri finn.
Medan andre stirrar apatisk på dei urørde bilane og drøymer om den gang deira prosjekt var på
dette stadiet.

)) Pagodetreff " på Hardangervidda

Vi i redaksjonen har gjentatte ganger
oppfordret medlemmene til sende inn bilde
og stoff fra sine veteranbilopplevelser.

Margit og Oskar Finnesand har sendt oss

bilde fro denne spesielle hendelsen på
Hardangervidda.

"Pagodetreff ' på Hardangervidda

På tur med cabriolåen, med sikte på vidda og Geilo. En liten rast i Odda, så innover mot
Eidsund, opp Måbødalen og se på Vøringsfossen. Mercen går godt, maler fint i ca. 3000
omdreininger. Det blir litt kjølig så kalesjen blir satt opp. Så kommer en stjernebil til syne. Vi
svinger inn på parkeringsplassen, bilen imot gtrør det samme. Så er vi på "treff'. Snakk om
tilfeldighet. Leifen og Brit hadde vært på hjul i 3 uker, kjørt 330 mil, og var på vei hjem, Vi
hadde startet vår ferie, og så skulle vi tueffes på Hardangervidda. Vi tok bilder og pratet litt.
NB. sjekt de hettene av elgskinn. Vi skiltes igjen og var tur fortsatte mot et hotell på Geilo.
Dagen etter til Gol og ned til Hemsedal mot Sogn og Fjordane. Mange lange tunellar i Opseth
sitt rike, 2,5 mil den lengste, ingen bompenger der. Lunch i Voss før ferden gikk til Granvin
og Bergen. videre til Os, hotell Solstrand, et av Norges fineste hoteller. Mye flott natur og
spennende veier i landet vårt. Vi burde feriere her mer spesielt i cab., det er fint det.

Hilsen Margit og Oskar Finnesand, Mosterøy.
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2OO2 MOPEDEN ER 50 ÅN I dEI II
Tekst: Olc-Petter Aareskjold Foto: Hans Tore Bråten, Stig O. Bakkan og Ole-Petter Aares(old

Vi fortsetter med Ole-Petters del II
I 1957 lansertes en ny modell. Da så

Tempo Comfort dagens lys. Denne ble
levert med både 2 og 3 giret Sachs motor.
Med denne modellen var motorytelsen økt
til 1,6 hk og topp hastigheten til mellom 40
og 45 km i timen.
Comforten ble lever i både rødt og blått. I
markedsføringen av denne mopeden gikk
Øglænd faktisk så langt at de laget en
reklame film.

Tempo Comfort var designmessig en fin
moped. Den hadde også en del nyheter i
forhold til Handy. Det viste seg derimot
ganske raskt at den nye gaffelen som
Comforten var utstyrt med ikke var noen
god løsning og heller ikke noe holdbar.
Dette resulterte i at allerede i 1958 kom det
en ny modell som raskt erstattet Comforten.
Den nye modellen fikk navnet Swing, dette

etter den nye typen gaffel som denne
modellen var utstyrt med. Tempolett Swing
ble levert med tre forskjellige motorvalg,
alle med Sachs motor pe 48 ccm, men man
kunne velge mellom 2 og 3 giret samt
motor med viftekjøling. Den vanlige
motoren hadde 1,6 hk. Mens motoren med
viftekjøling var på 2 hk.

Tempo Comfort med 3 gir

Tempolett Swing reklame og på bilde til
venstre ser vi modellen i forskjellige
fargekombinasj oner

Fortsettelse neste side
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Vi fortsetter med historien om mopeden 100 år og Øglænd

I 1960 kom den første modellen i en lang rekke av den etter hvert så legendariske Corvetten.
Som kjent så ble denne gjennom tiden levert i en mengde forskjellige utførelser og Corvetten
var i stadig utvikling hele tiden.
Det ble også laget andre typer mopeder parallelt med produksjonen av Corvette. Vi kjenner
til både Cometen som raskt ble veldig populær siden den var noe raskere med sine 4,3 hk og
med en topp hastighet på hele 65 km i timen. Cometen var nok ikke å regne som moped da
den som alle vet var en toseter. Men den ble allikevel raskt populær. Det var for øvrig mange
unge Corvette førerc som fant ut at om man satte inn et Comet sett i Corvetten så ble den
straks raskere. Dette ble populært blant de unge mopedførerne selv om kanskje ikke foreldre
og den utøvende makten svntes dette var fult så moro.

Corvette 1961 serie 240 Eier Henrik
SlettebØ

Fortsetter i neste nummer
TIL SALG^S
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Fortsetter annonse og informasjon

Ferrolett Rustløser: Løser faste stempler, mekanismer, bolter og ledd. ideell for
presservering for motorer i opplag. Meget gjennomtrengende, driver ut fuktighet, rsduserer
friksjon, fierner knirking. Uunnværlig i bilen, båten og hjemmet.

Maxoil Diesel og Maxzin Motorspeed Organiske drivstoff- forbedrere for diesel og
bensin. Hindrer korrosjon i tank og motor. Øker forbrenningen. Gir mer energi, mindre
forbruk av drivstofl renere motor, renere eksos, bedre smøring, mindre slitasje, bedre
forstøving, lettere start. Hindrer slam, kondens, dieseldyr. Maxzin Motorspeed er en ypperlig
blyerstatter. Godt utprøvd gjennom mange år. Se rapport fra Sintef og Høyskolen i Bergen på
våre internettsider! For bestilling eller informasjon om priser kontakt: NCT-Markets AS,
Holmestrand, Tlf: 33 05 32 12 Faks: 33 05 32 13 E-mail: post@ferromax.no, Intemett:
www.ferromax.no

FLERE FORHANDLERE ØNSKES

Med vennlig hilsen Ronny Johansen Daglig leder / Managing Director Gsm: +47 4040 2099
Gsm-fax: +47 4050 2099 E-ma1l: ronny@chemical.no Norwegian Chemical Technique AS
Sykehusveien l 4, 3080 HOLMESTRAND, Norway
Phone: +47 33053212 Fax:+47 33053213

TIL SALGS

TRIUMPH....TAIGER lOO

5OO CCM
ÅnsvoDELL 1958
L..M..K....FORSIKRET

ARILD.M.NIELSEN TELEFON
5 I 536808
MOBrL 91194266

JULEBORD

TRADISJONELT JULEBORD PÅ QUALITY HOTELL PÅ
soLA SØNDAG 14.12.2003 - KL. 15.00

Det er veldig tidlig å snakke om julebord nå, men det har sin naturlige forklaring.
Siste utgave av Spilehjulet for i år utkommer i slutten av desember og da har vi alt
spist oss gode og mette på Quality Hotell på Sola så husk å stille søndag 14.

desember.

Prisene i rår er øket litt, men er allikevel rimelige. Bam 6-12 ar og barn 3 - 6 år far
reduserte priser.
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